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Drodzy Przyjaciele! 

 Zbliżają się uroczystości Paschalne, już po raz drugi przeżywane w kontekście pandemii. 
Dziękujemy Bogu, że w tym roku możemy Wam towarzyszyć nie tylko duchem i modlitwą,  
ale także poprzez Echo seminarium. Mamy nadzieję, że ten numer trafi do Was, Przyjaciele, około 
Niedzieli Palmowej, dlatego zdecydowaliśmy się skupić na treściach wielkopostnych, aby poprzez 
refleksję nad tym okresem, zaproponować Wam sposób bezpośredniego przygotowania  
do Świętego Triduum Paschalnego. 

 W działach „z życia seminarium” oraz „na własnej skórze” znajdziecie relacje z wizyty 
kolędowej w seminarium, opis inicjatywy powołaniowej Dobre Rozeznawanie Powołania,  
doświadczenia z rekolekcji wielkopostnych i posługi lektoratu oraz przeżycia okresu  
Przygotowania Paschalnego Jakuba z pierwszego roku. Tę część czasopisma zakończymy  
artykułem o św. Józefie, patronie naszego seminarium, którego rok przeżywamy obecnie  
w Kościele. 

 Dla duszpasterzy przygotowaliśmy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, umieszczone  
na środkowych stronach, aby łatwo można było je wypiąć z gazety. Jak już wspomniałem, reszta 
działu „módlmy się wspólnie” skupia się wokół tematu pokuty. 
 Na końcu znajdują się artykuły tematyczne: Świętymi bądźcie – o Dobrym Łotrze, Krzyż  
i kosmos – o refleksji na temat wszechświat oczami Teilharda de Chardin, Nowe spojrzenie  
na stare - tym razem o replikach Grobu Pańskiego w Żaganiu i Görlitz oraz Warto przeczytać -  
o znanym dziele chrześcijańskim Podział ostateczny autorstwa Clivesa Staplesa Lewisa. 
 Przyjemnej lektury! 
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Drodzy Przyjaciele! 

 Od początku istnienia Kościoła najważniejsze dla chrześcijan było zachowanie i przekaz 

świadectw o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dowodem tego jest chociażby 

fakt, że tylko dwie kanoniczne Ewangelie opisują dzieciństwo Jezusa, a św. Paweł nigdzie  

w swoich listach nie przytacza opisu cudów i nauczania Jezusa, czy też relacji z Jego życia  

w Nazarecie z Maryją i św. Józefem. Tym, co było prawdziwym skarbem, piękną perłą, którą  

wierzący w Chrystusa zachowywali z największą starannością i pieczołowitością, była pamięć  

o Wielkim Czwartku, Ogrodzie Getsemani, Golgocie i Pustym Grobie. Z tego powodu w każdym 

z pism Nowego Testamentu znajduje się obwieszczenie faktu śmierci Jezusa i Jego powstania  

z martwych. Św. Paweł ujął to w krótkim Credo: 

 

«Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie  

z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 

dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu…»  

(1 Kor 15,3-5) 

 

 Jako Kościół żyjemy mocą tej tajemnicy paschalnej Chrystusa i dla niej. Ona jest źródłem 

naszej nadziei oraz treścią naszej misji w świecie. Po to, aby to misterium Pana, było głoszone  

i uobecniane w sakramentach, istnieje Wyższe Seminarium Duchowne. Nie ma innej racji,  

dla której jako Kościół legnicki podejmujemy tak wielki wysiłek modlitewny, organizacyjny  

i ekonomiczny, aby w sercu diecezji, pod okiem Biskupa Legnickiego, istniała wspólnota uczniów 

«w drodze». Robimy to wszystko ze względu na misterium zbawcze Chrystusa. Pragniemy  

bowiem, aby było ono dostępne dla każdego człowieka. 

 

 W misję formacyjną legnickiego seminarium włączone jest niezliczone grono osób: księża 

proboszczowie, wikariusze, osoby konsekrowane, wykładowcy, dobroczyńcy, a wśród nich  

Wy – nasi Przyjaciele z Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Warto,  

byśmy w obliczu Świąt Wielkanocnych z wdzięcznością pomyśleli o tym, że pomimo pandemii, 

niemożności osobistych spotkań, różnych ograniczeń zewnętrznych, a czasami także problemów 

ekonomicznych, udaje nam się nadal kształcić i przygotowywać do posługi kapłańskiej młodych 

mężczyzn, których Chrystus będzie mógł w przyszłości posyłać do współczesnego świata.  

 

 Za Waszą miłość do Kościoła oraz za troskę o to, żeby Ewangelia mogła być głoszona,  

bardzo Wam dziękujemy! Jednocześnie, dzieląc się w tym numerze Echa Seminarium owocami 

działania Ducha Bożego pośród nas w ostatnich tygodniach, życzymy Wam na czas Świąt Paschy 

Pana przeniknięcia światłem z góry, które płynie od Chrystusa Ukrzyżowanego  

i Zmartwychwstałego. Jest to światło Tego, który zaświadcza, że w Bogu jest życie wieczne.  

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych! 
 

Ks. dr Piotr Kot, Rektor WSD DL 

SŁOWO  

KSIĘDZA REKTORA 
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! 

 Okres Bożonarodzeniowy w polskiej tradycji związany jest z wizytą duszpasterską  

w naszych domach, czyli tak zwaną „kolędą”. Kapłani udają się do domów swoich parafian,  

aby odwiedzić ich w przestrzeni życia codziennego, wspólnie się pomodlić, pobłogosławić  

mieszkanie i porozmawiać. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, tradycyjna wizyta 

duszpasterska nie była możliwa w zwyczajowej formie i wierni najczęściej byli zapraszani  

na Msze do kościołów, natomiast część parafii przesunęła błogosławieństwo domów na czas  

po Wielkanocy.  

 W naszej seminaryjnej wspólnocie, jak co roku po powrocie z ferii bożonarodzeniowych,  

w Niedzielę Chrztu Pańskiego przeżywaliśmy dzień skupienia, poprowadzony przez ojca  

duchownego, ks. Tomasza Metelicę. Mogliśmy wsłuchiwać się w słowo Boże i konferencje  

oraz uroczyście celebrować Eucharystię. Natomiast na niedzielnych Nieszporach miał miejsce  

obrzęd pobłogosławienia wody, kredy i kadzidła. Następnie ze śpiewem kolęd udaliśmy się całą 

wspólnotą w odwiedziny do naszych domowników: Sióstr Magdalenek, Sióstr Klarysek i księży 

przełożonych. Mogliśmy się przekonać, że jak na dobrych gospodarzy przystało, w każdym  

mieszkaniu oprócz pięknie przygotowanych stołów z krzyżem i świecami, na czekały na nas także 

cukierki i inne słodkości.  

 Na końcu ojcowie duchowni, ks. Krzysztof i ks. Tomasz, odwiedzili z błogosławieństwem 

kolędowym także pokoje kleryków. Tradycją naszego domu jest to, że podczas tej wizyty  

kolędowej składane są ofiary przeznaczone na cele misyjne. 
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 kl. Piotr Kaśczyszyn 
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 Dnia 13 lutego 2021 r., wszyscy klerycy naszego seminarium razem z młodzieżą z naszej 

diecezji wyruszyli na górską wyprawę.... 

 Wyjechaliśmy spod budynku seminarium o godzinie 7:00 do Szklarskiej Poręby,  

gdzie o godzinie 9:00 uczestniczyliśmy w Mszy św., w kościele parafialnym  

pw. św. Maksymiliana Kolbe. Nasi młodsi koledzy aktywnie uczestniczyli w Eucharystii: czytali 

czytania, śpiewali i uważnie słuchali homilii, którą wygłosił nasz ojciec duchowny ks. Krzysztof 

Wiśniewski.  

 Na wyprawę przyjechali uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich.  

Po uczcie duchowej dołączyła do nas pani przewodnik Teresa Fierkowicz, która w ciekawy sposób 

opowiadała ciekawostki związane z miastem Szklarska Poręba i bezpiecznie nas poprowadziła  

na Wysoki Kamień. W czasie wędrówki nie zabrakło czasu na poznawanie się, nawiązywanie  

relacji przyjacielskich, a także pytań i rozmów o powołanie oraz wiarę. Mieliśmy szczęście  

zobaczyć prawdziwą zimę, która dodała wiele uroku i upiększyła nam wyjazd. W czasie wędrówki 

była modlitwa, ale nie zabrakło miejsca na śmiech i ciekawe zdjęcia. Na szczycie mieliśmy chwilę 

zasłużonej przerwy, aby nabrać siły, pożywić się kanapkami i wypić ciepłą herbatę, o której  

wszyscy wówczas marzyli. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy i trzeba było wracać. 

ODKRYWANIE POWOŁANIA 

 W GÓRACH - DRP 
kl. Oskar Nogal 



Echo Seminarium 7 

  

  

 

Z 
ŻY

C
IA

 S
EM

IN
AR

IU
M

 

Tym razem schodziło się przyjemniej, bo „z górki”. W drodze powrotnej był różaniec, który był 

też świadectwem naszej wiary wobec osób, z którymi się mijaliśmy na szlaku. Było  

to potwierdzenie, że wciąż są osoby, które nie boją się wyciągnąć różańca i modlić się tam gdzie 

są.  Po różańcu, gdy było już bardzo blisko do naszych samochodów, otworzyła się możliwość 

bitwy na śnieżki oraz wrzucania się do śniegu. Mimo że każdy był zmęczony, to znalazł się  

jeszcze zapas sił na te „śniegowe wygłupy”, które przyniosły dużo radości oraz uśmiechu.  

 Każdy z nas po tym wyjeździe zdobył nowe doświadczenia w pokonywaniu własnych  

słabości, nawiązał nowe relacje, przeżył ciekawą przygodę, wstał z kanapy i wyruszył w drogę, 

odnawiając radość i odpoczywając psychicznie i duchowo. Kolejny raz potwierdziło się, że piękno 

gór to dobra przestrzeń na zadawanie pytań związanych z powołaniem, dlatego nie przypadkiem 

mottem, które towarzyszy naszemu każdemu wyjściu w góry jest DRP - Dobre Rozeznawanie 

Powołania. 

Przy tej okazji chcemy zaprosić na kolejne wyjścia w góry:  

 17 kwietnia 

 15 maja  

 oraz w czerwcu (dokładna data zostanie jeszcze podana) 

 Zapraszamy także na dni skupienia dla maturzystów do Seminarium : 26-28 marca 2021 r.  

 Więcej informacji odnośnie wyjazdów w góry znajdziemy na stronie facebookowej wyszu-

kując DRP. 



8 Echo Seminarium 

Z ŻYC
IA

 SEM
IN

A
R

IU
M

 
 

  

 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne kończyły się udzieleniem posługi lektoratu.  

Ks. dr hab. Marcin Kowalski przez trzy dni przebywał w naszym „Domu Ziarna”, by na gruncie 

kleryckich serc zasiewać słowa Pana Jezusa. Rozważania koncentrowały się na przypowieściach 

Mistrza z Nazaretu. Te kluczowe dla nas zagadnienia ksiądz rekolekcjonista poszerzał o przykłady 

z literatury fantastycznej, wśród których najbardziej znane to: „Opowieści z Narnii” autorstwa 

Clive’a Stample’a Lewisa. Pewnie dlatego brytyjski pisarz cytowany był najczęściej. Recenzja 

jednej z jego książek jest do przeczytania w obecnym numerze „ Echa seminarium”. 

 Wracając do naszego tematu… Przypowieść to charakterystyczny element nauczania Jezusa, 

przez który Mistrz z Nazaretu wprowadza w zrozumienie swojego Królestwa. By się w nim  

znaleźć, należy stać się Jego uczniem oraz otworzyć się na uzdrawiające działanie, jakie Zbawiciel 

realizuje przez swoje przyjście.  

  Jednym z czterech ewangelistów jest św. Łukasz. Podkreśla on miłosierdzie swego Mistrza 

wobec grzeszników. Zarówno styl Ewangelii jak i jej treść są mi szczególnie bliskie. Pewnie  

dlatego tak dobrze zapamiętałem konferencję o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Pozwólcie,  

że przytoczę jej najważniejsze myśli…  

 Od początku zauważamy dwie rzeczy: tylko bogacz nie posiadał imienia i tak naprawdę  

obydwaj bohaterowie potrzebowali lekarza. Jeden chorował na wrzody, drugi na egoizm. Chociaż 

co dzień spotykali się w bramie, bogaty nie okazywał pomocy potrzebującemu. To sprawiło,  

że na końcu bogacz nie został zauważony przez Boga. Natomiast Łazarz został nagrodzony  

za niedolę, której doświadczył na ziemi. Mienie bogacza i jego imię przepadły bezpowrotnie. 

 Rekolekcjonista dostarczał nam wielu 

ciekawych przykładów, jak choćby tych  

związanych z osobowością człowieka.  

O konsekwencjach braku mądrości  

dowiadywaliśmy się z przypowieści o pannach 

mądrych i nieroztropnych. Te drugie usłyszały: 

„pójdźcie do miasta i kupcie oliwę” (zob.  

Mt 25, 1-13). Skierowane do nich słowa mogły 

oznaczać podjęcie pracy u ludzi, z której zysk 

zostałby przeznaczony na uzupełnienie  

braków. Oczekiwanie na przyjście Pana  

nie może stać się powodem porzucenia  

wykonywanych obowiązków i zaniedbywania 

możliwości rozwoju.  
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OTO SIEWCA WYSZEDŁ SIAĆ 
kl. Marcin Diduszko 
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 Przecierane przez egzegetę biblijne szlaki odmieniały nasze spojrzenie nie tylko  

na codzienne sprawy i relacje międzyludzkie, ale również na nasze przyszłe życie i powołanie. 

 Mnie osobiście wielkopostne rekolekcje przeprowadziły przez meandry własnego życia. 

Dzięki pogłębionej modlitwie zrozumiałem, że z pozoru niewielkie rzeczy decydują o powodzeniu 

lub niepowodzeniu jednej czy drugiej sprawy. Kluczową rolę odgrywa tu wola Boża, której  

poznawanie prowadzi do powodzenia założonych celów. Najważniejszym z nich jest zbawienie. 

 Zwieńczeniem wielkopostnych zmagań na duchowej pustyni była uroczysta Eucharystia  

pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, na której  

błogosławieństwo i posługę lektoratu otrzymali klerycy: Marcin Diduszko, Dawid Dziedziejko  

i Kacper Juszczak.  

 W byciu lektorem chodzi o coś więcej niż jednorazowe wypełnienie pewnej funkcji podczas 

Eucharystii. Lektor nie tylko proklamuje słowo Boże, lecz przez przyjęcie posługi zobowiązuje się 

do większego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej. Ustanowieni do głoszenia słowa  

Bożego lektorzy zostają wezwani do dalszego pogłębiania zrozumienia słowa Bożego i życia  

samym Słowem, którym jest Jezus Chrystus. Do tego zaproszeni są także wszyscy chrześcijanie. 

Pismo Święte w domowej bibliotece jest znakiem chrześcijańskiej wiary, ale dopiero jego  

regularna lektura świadczy o pragnieniu duchowego rozwoju chrześcijanina. Na zakończenie  

zachęcam do lektury przypowieści, których tytuły znalazły się w moim zeszycie duchowym dzięki 

tegorocznym rekolekcjom. To może być pierwszy krok i rozpoczęcie prawdziwej przygody. 

O siewcy (Mt 13, 1-9.18-23; Łk 8, 4-15)  

O sieci (Mt 13, 47-50)   

O dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)   

O miłosiernym ojcu i synach (Łk 15, 11-32)   

O obrotnym zarządcy (Łk 16, 1-9)   

O bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-31)   
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 Tegoroczne doświadczenie przygotowania paschalnego było dla mnie zupełnie inne niż  

do tej pory, ponieważ pierwszy raz przeżywałem ten okres jako kleryk w seminarium. W Środę 

Popielcową rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które upłynęły pod znakiem przypowieści 

oraz twórczości Lewisa (w tym numerze znajdziecie, drodzy Czytelnicy, recenzję jednej z jego 

książek). Były to dla mnie drugie (zaraz po adwentowych) rekolekcje we wspólnocie. Nie  

ukrywam, że był to dla mnie błogosławiony czas, w którym mogłem przylgnąć do Słowa  

i kontemplować je w ciszy, skupiając się tylko na nim.   

 W tym czasie zwróciłem uwagę na orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post,  

w którym napisał: ‹‹Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości  

wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym  

aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, 

zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która  

przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. Bardzo poruszyły mnie te słowa i nadały tor  

mojemu przygotowaniu do świętowania Paschy››.   

 W seminarium, zasłuchani w słowa papieża, w każdy piątek odprawialiśmy drogę krzyżową, 

a w niedzielę kontemplowaliśmy mękę Chrystusa śpiewając Gorzkie Żale. Natomiast w pierwsza, 

trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu uczestniczyliśmy w skrutyniach  

dla katechumenów w katedrze. To była dla mnie szczególna nowość, ponieważ wcześniej nie  

miałem nigdy możliwości zobaczyć jak wygląda ostatni etap przygotowania dorosłych do chrztu. 

 Mam poczucie, że tegoroczne misterium Paschy będzie dla mnie wspaniałym  

doświadczeniem i bardzo owocnym czasem. 
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WIELKI POST,  

LECZ INNY NIŻ WSZYSTKIE 
kl. Jakub Bentkowski 
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 Rok 2021 został ogłoszony przez papieża Franciszka rokiem Świętego Józefa dla godnego 

uczczenia 150 rocznicy ogłoszenia tego świętego patronem Kościoła. Tyle lat upłynęło, od kiedy 

dekretem Quemadmodum Deus błogosławiony Papież Pius IX, poruszony bolesną goryczą swoich 

czasów oraz ciężką sytuacją, w której znajdował się ówczesny Kościół prześladowany przez  

wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem całego Kościoła Katolickiego.  

 Aby przypomnieć i na nowo odkryć szczególną rolę Opiekuna Jezusa, Papież Franciszek 

postanowił, że aż do dnia 8 grudnia 2021 roku, czyli dnia rocznicy ogłoszenia owego dekretu  

oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego  

Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli 

na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, coraz lepiej realizując wolę Bożą. Święty 

Józef jest dla wszystkich chrześcijan wzorem, ponieważ podobnie jak praojciec wiary Abraham, 

on także uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Nie przez przypadek  

nazywamy św. Józefa mężem sprawiedliwym.  

 Postać Józefa z Nazaretu ukazuje nam, że w ciężkich dla Kościoła Katolickiego czasach  

najlepszym wyjściem jest w pełni uwierzyć Bogu, zamiast targować się z Nim o swój byt, a także 

podążać przez swoje życie zgodnie z Jego wolą. Warto to zrobić, nawet gdyby miało się to wiązać 

z cierpieniem i porzuceniem własnego komfortu i szczęścia. Jakże trudne to zadanie  

dla nas słabych ludzi! Jednak milczący święty daje nam przykład, jak przez zaufanie i pokorę 

przejść życiowe meandry.  

 Józef wiele wycierpiał… Najpierw okazało się, że Maryja którą darzył uczuciem, była  

w stanie błogosławionym, jednak nie za jego przyczyną. Człowiek patrzący tylko po ludzku,  

odrzuciłby natychmiast taką kobietę, jednak nie Józef, który zasłuchany był w głos Boga.  

Zaopiekował się brzemienną Maryją i nie powiedział nic, niczego nie komentując, nie szukając 

swego. Następnie przeżywał trud ucieczki, by ocalić Zbawiciela z rąk żołdaków Heroda. Patrząc 

na te wydarzenia ktoś mógłby powiedzieć: niedoceniony, zapomniany, smutny.  Trud Józefa został 

wynagrodzony po śmierci, ale jak głoszą apokryfy, umierał w towarzystwie czuwających przy nim 

Chrystusa i Maryi. Czy można wyobrazić sobie piękniejszą śmierć?  

 Święty Józef jest patronem naszego Seminarium, dlatego w tym wyjątkowym roku  

jubileuszowym będziemy szczególnie świętować dzień odpustowy, przypadający na 19 marca. 

Mamy plany, by uczestniczyć w Mszy świętej odpustowej w Kościele brackim pw. św. Józefa  

w Krzeszowie, który zostanie ogłoszony sanktuarium diecezjalnym. Następnie udamy się  

do Lubina do kościoła pw. św. M. M. Kolbego, gdzie zostanie wprowadzona ikona świętego  

Opiekuna Zbawiciela. Jest to kopia wizerunku św. Józefa z naszej seminaryjnej kaplicy.  

 Nie zapominajmy jak potężnym wstawiennictwem może otoczyć nas patron naszej diecezji  

i prośmy go często, aby wstawiał się za nami u swego przybranego Syna! 

ŚWIĘTY PATRON KOŚCIOŁA 
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Propozycja modlitwy do św. Józefa: 

Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie 

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 

 Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia lub w trzech godzinach po sobie 

następujących: 

 Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też 

uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie 

i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. 

 Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam  

wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką  

łaskę... Pospiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, 

Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. 

 Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzo-

nego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa 

oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej... 

 O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w każdy czas! 
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 SOJUSZ POSTU  

Z KARNAWAŁEM 

dk. Maciej Glinka 

 W literaturze, sztuce, kulturze, a także w potocznym rozumieniu czas zabawy jest często 

przeciwstawiany czasowi postu i wstrzemięźliwości. Wiele dzieł artystycznych nosi tytuł „walka 

karnawału z postem”. Czy faktycznie jest tak, iż Kościół faworyzuje pokutę i jednocześnie potępia 

zabawę? Wstępną odpowiedzią na nasze pytanie niech będzie nawiązanie do księgi Koheleta: 

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest […] 

czas płaczu i czas  śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów” (Koh 3,1.4). Wstępna odpowiedź  

na nasze pytanie niech będzie następująca: ocena stosowności pokuty i wesela zależy  

od okoliczności. Można sobie przecież wyobrazić śmiertelnie chorą osobę, która poszcząc  

prowokuje swoją śmierć albo kogoś weselącego się na pogrzebie bliskiej osoby. Oba zachowania 

wydają się niestosowne. Kościół zatem nie zabrania zabaw godziwych, które są wyrazem radości  

i wesela. Sama Ewangelia jest przecież radosną nowiną. Pan Jezus z powodu tego, że przyjmował 

zaproszenia w gościnę nazwany został żarłokiem i pijakiem (por. Mt 11,19). Również Jego  

uczniom wypominano, że nie poszczą, mimo tego, iż uczniowie Jana Chrzciciela oraz faryzeusze 

pościli. Pan Jezus na taki zarzut odpowiada, że w czasie wesela, czyli obecności Jego samego się 

nie pości. Nie była to krytyka samego postu, którego uczniowie Pana prędzej czy później mieli 

doświadczyć (por. Mt 9,14-15). Z tego prostego przykładu można wywnioskować, że życie  

chrześcijańskie jest przenikaniem się okresów wesela oraz wstrzemięźliwości. 

O chrześcijańskim łączeniu zabawy z postem 
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 Najbardziej charakterystycznym momentem przenikania się w tradycji kościelnej, a także 

chrześcijańskiej tradycji ludowej zwyczajów pokutnych z różnego rodzaju zabawami,  

czy momentami radosnymi jest czas od uroczystości Objawienia Pańskiego do uroczystości  

Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczyna karnawał, który trwa  

aż do Środy Popielcowej osiągając swój zenit w czasie tzw. „ostatków”, czyli dniach od „tłustego 

czwartku” do Środy Popielcowej. Sama nazwa karnawał prawdopodobnie pochodzi od łacińskiego 

carnem levare, co znaczy „mięso usuwać”, bądź carrus navalis, co oznacza „wóz w kształcie 

okrętu”. Sama etymologia nazwy pokazuje, że mamy do czynienia z zaadaptowaniem jakichś  

zwyczajów pogańskich do kultury chrześcijańskiej. W naszej szerokości geograficznej karnawał 

kończy się na początku wiosny, na tzw. „przednówku”, czyli w momencie kiedy zimowe zapasy 

żywności kończą się. Dlatego post w czasie wielkopostnym był czymś naturalnym, a wręcz  

wymuszonym. Karnawałowe zwyczaje w Polsce zawierały więc element solidarności społecznej, 

polegający na spotykaniu się i dzieleniu się bogatych z biednymi. Przybierało to często formę  

wykupienia jakiegoś zastawu w karczmie lub obdzielenia czymś do jedzenia wędrujących  

po domach ubogich. Powszechnym zwyczajem karnawałowym była postać Zapusta, która  

animowała zabawy. Tenże Zapust w niektórych miejscach w „tłusty wtorek” o północy wchodził 

do karczmy i sypał popiół na zgromadzonych. Było to oznaką rozpoczętego właśnie Wielkiego 

Postu. Ciekawą praktyką zapustną była komedia mięsopustna. W Polsce była popularna  

od XVI wieku. Przedstawiała świat „do góry 

nogami”, w sytuacji bezładu moralno-

społecznego. Zawierała zawsze jakiś ukryty 

morał chrześcijański i choć była śmieszna, 

wywoływała efekt docenienia porządku  

społecznego, który istniał. W Kościele czas 

przed Środą Popielcową zwał się Przedpoście 

i rozpoczynał się w tzw. Niedzielę  

siedemdziesiątnicy, czyli siedemdziesiąt dni 

przed Wielkanocą. Pierwsze wzmianki o tym 

okresie pochodzą z czasów papieża Gelazego 

z V w. Teksty modlitw datuje się jednak  

na okres pontyfikatu papieża Grzegorza  

Wielkiego, który wprowadził Przedpoście  

dla całego Kościoła, mając na względzie  

ówczesne napady barbarzyńców, którym  

starał się zaradzić również poprzez  

dodatkową pokutę. W Przedpościu żegnano 

śpiewy „alleluja” oraz „gloria”, kapłan  

przywdziewał fioletowe szaty, a z początku 
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„Święty Grzegorz Wielki”  
autorstwa Jusepe de Ribera 
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zarządzono nawet dla tego czasu post. Miał być to post wprowadzający w czas Wielkiego Postu. 

Zachował się on w tradycji wschodniej chrześcijaństwa albowiem na zachodzie papież Innocenty 

IV w XIII w. zniósł obowiązek postu w Przedpościu. Od tamtego czasu w kulturze europejskiej  

do głosu dochodzi bardziej radosna strona karnawału, gdzie wierni katolicy czuwają, by zabawy 

odbywały się w rozsądnych granicach i były jak najbardziej przesiąknięte chrześcijańską radością. 

W Kościele w wielu miejscach w „ostatki” odbywają się czterdziestogodzinne nabożeństwa  

stanowiące duchowe przygotowanie do Środy Popielcowej oraz będące przebłaganiem  

za nieumiarkowaną zabawę karnawałową. Papież Paweł VI reformą Mszału rzymskiego w 1969 r. 

zniósł Przedpoście. 

Innym przykładem przenikania się radości z pokutą są niegdyś nakazane, a obecnie  

dozwolone „suche dni” zwane też kwartalnymi dniami postu. Są to przypadające na każdą porę 

roku trzy dni (środa, piątek i sobota). Towarzyszy im konkretna intencja. Te letnie na przykład  

odbywają się po Zesłaniu Ducha Świętego i są dniami modlitw o powołania do służby w Kościele. 

To znaczy, że w momencie radości towarzyszącej obchodom Pięćdziesiątnicy Kościół poleca  

modlitwę i post. Podobną wymowę mają „dni błagalne” zwane w Polsce „krzyżowymi”  

(gdyż procesje od kościoła kończyły się często na przydrożnych krzyżach). Mają one miejsce  

w trzy dni przed uroczystością Wniebowstąpienia oraz 25-ego kwietnia w święto św. Marka.  

Są to przede wszystkim modlitwy próśb o urodzaje. Na Podolu jednak dzień św. Marka bywał też 

łączony z obchodem „dziadów”. „Dziady” polegają na odszukiwaniu i odwiedzaniu grobów  

bliskich zmarłych, do czego dochodzi symboliczna rozmowa ze zmarłym, symboliczny posiłek, 

zawodzenie i wspominanie. 

Portret papieża Pawła VI 
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Niewątpliwie na przeciwstawienie postu zabawie miała wpływ rewolucja protestancka.  

W wielu miejscach doprowadziła ona do likwidacji tradycji różnego rodzaju i  zwyczajowych  

czasów zabaw. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze rewolucje bardzo często  

w pierwszych etapach istnienia kryją się za płaszczem purytanizmu moralnego, czyli podniesienia 

niektórych wymagań moralnych przy jednoczesnym zwiększeniu represji za ich nieprzestrzeganie. 

Dzieje się to kosztem „przymykania oczu” na kwestie upadku wiary oraz prześladowania  

chrześcijan prawowiernych. Zapusty, karnawał oraz wszelkiego rodzaju zabawy dla takiej  

purytańskiej moralności mogą się jawić jako zbiór zabobonów oraz siedlisko rozwiązłości.  

Jest to jednak tylko pretekst do tego, by usunąć wszystko, co jest „przesiąknięcie” duchowością 

katolicką i ostateczny powód oburzania się na wszelkiego rodzaju zabawy, szczególnie na te,  

które zdążyły zostać „ochrzczone”. Praktyka pokazuje, że zanikaniu zwyczajów karnawałowych 

towarzyszy zanikanie zwyczajów postnych. Być może dlatego, że jedne i drugie mogą być bardzo 

dobrymi nośnikami wiary katolickiej. 
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„Cmentarz w noc dziadów”. Ilustracja Stanisława Bagieńskiego. 
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Przed nabożeństwem, wedle uznania, można zachęcić wiernych do przedstawienia osobistych 

próśb na kartkach, które zostaną zebrane i odczytane jako intencje do Koronki do Miłosierdzia 

Bożego w IV części, zamiast podanych poniżej. 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu „Jezu miłości Twej” 

K: + W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

W: Amen. 

 I Uwielbienie Najświętszego Sakramentu 

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, obecny w wśród nas w tym Najświętszym  

Sakramencie. Ty, Potężny Bóg; Przyczyna, z której powstał świata; Zbawiciel człowieka,  

pozwalasz nam tak bardzo przybliżyć się do Ciebie i przebywać w Twojej obecności. Chcemy 

dziś zgłębiać miłosierdzie Trójcy Przenajświętszej wobec nas. Pragniemy zobaczyć miłość Boga 

Ojca, objawiającą się w Tobie, o czym nieustannie poucza nas Duch Święty. Dopomóż,  

Jezu Chryste, abyśmy dali się przenikać Twojej łasce i mogli dostrzec miłosierdzie Ojca,  

przejawiające się w całej historii odkupienia człowieka i naszego osobistego zbawienia. Wiemy, 

że tylko dzięki temu możemy stawać się miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny. 

Pieśń „W każdym strapieniu.” lub „U drzwi Twoich stoję, Panie.” 

II Uznanie działania miłosierdzia Bożego w naszym Życiu 

Wszechmogący Boże, wszystko co otrzymaliśmy jest darem Twego miłosierdzia; Twojej 

niezasłużonej dla nas łaski. W ogromie miłości zechciałeś stworzyć cały, przepiękny świat  

i postawić w nim człowieka.  

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciw Tobie, nie odwróciłeś się od nich, ale w swym  

miłosierdziu oddzieliłeś ich od drzewa życia. Nie pozostawiłeś ich nagich, ale przyodziałeś  

w skóry zwierząt, aby mogli bronić się przed zimnem i spożywać owoc ziemi. I nam pozwalasz 

każdego dnia korzystać z dóbr tego świata, które do Ciebie należą, abyśmy mogli żyć. Za te dary: 

Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

W: Bądź uwielbiony miłosierny Boże 
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NABOŻEŃSTWO  

DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
dk. Jarosław Kojder 
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Ty Wezwałeś Abrahama, aby stał się ojcem wszystkich narodów i w swoim miłosierdziu 

zawarłeś z nim przymierze, oparte jedynie na Tobie. Prowadziłeś go przez życie nie szczędząc 

swoich łask, udowadniając Twoje zaangażowanie w jego codzienność i stale szanując jego  

wolność. Uczyniłeś go dla nas wzorem zaufania Twej woli. I nam dajesz na kolejach naszego  

życia świadectwo Twego zaangażowania w nasz los, którego tak często nie chcemy nawet  

dostrzec. Za Twoją bliskość: Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

W: Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

Z Abrahama, zgodnie z daną obietnicą, wyprowadziłeś ogromny naród, który obrałeś sobie 

na szczególną własność. Przez cała historię byłeś zatroskany o ich los i wyprowadziłeś ich  

z niewoli egipskiej, aby całemu światu ukazać swoje miłosierdzie. Przez całą wędrówkę  

nieustannie zaradzałeś ich niedowiarstwu i wyprowadzałeś ze wszystkich problemów, które  

wydawały się nie do rozwiązania. I nas nieustannie wyprowadzasz z naszych wewnętrznych  

niewoli, kolein zgubnych pomysłów i zaradzasz naszym problemom, często w sposób dla nas  

niedostrzegalny, czy też niezrozumiały. Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

W: Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

Gdy Izraelici łamali zawarte Przymierze, pozwoliłeś im dostrzec konsekwencje odstąpienia 

od Twej drogi i przez proroków zawracałeś ich na ścieżkę Twojej woli. Ilekroć odwracali się  

od Ciebie, Ty niezłomnie chciałeś ich na nowo przyprowadzić do zdrojów swojej łaski. I nam  

pozwalasz odczuć ciężar naszych decyzji, abyśmy mogli jeszcze mocniej zobaczyć działanie  

twego Miłosierdzia, zaradzającego naszym błędom. Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

W: Bądź uwielbiony miłosierny Boże 

Pieśń „Nasze plany i nadzieje.” lub „O niewysłowione szczęście.” 

III Szczyt Objawienia miłosierdzia Bożego w Jezusie Chrystusie 

Wszechmogący Boże, pełen miłości do człowieka. We wcieleniu, życiu, męce, śmierci  

i zmartwychwstaniu Twego Boskiego Syna ukazałeś najpełniej Twoje Miłosierdzie. W sposób 

ostateczny dałeś nam dowód zaangażowania w życie każdego z nas. On stał się do nas podobny 

we wszystkim oprócz grzechu. Dzięki Jego uniżeniu my możemy przybliżyć się do Ciebie. On jest 

wiernym świadkiem miłosierdzia Bożego, w Nim wypełnia się nasza nadzieja przebywania  

w Twojej obecności przez wieczność, On napełnia nasze życie prawdziwą miłością.  
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Przez Sakramenty, których nam udziela w posłudze szafarzy, coraz bardziej możemy  

przybliżać się do Ciebie – w Trójcy Jedynego Boga. W chrzcie otrzymujemy tożsamość dzieci  

Bożych; w bierzmowaniu zostajemy umocnieni darami Duch św. do wyznawania wiary;  

w Eucharystii karmisz nas Pokarmem na życie wieczne; w spowiedzi odnawiasz wciąż przymierze 

z nami - grzesznikami; w namaszczeniu chorych umacniasz naszą cielesną i duchową kruchość;  

w sakramencie małżeństwa uzdalniasz nas do wzajemnej miłości i życia dla drugiego;  

w święceniach posyłasz do nas szafarzy Twego słowa i sakramentów.  

To są największe znaki Twego miłosierdzia. A o ileż więcej pomniejszych darów  

doświadczamy w naszym codziennym życiu!? Nikt nie jest w stanie ich wymienić ani zliczyć. 

Udziel nam Boże łaski widzenia wszystkich Twoich darów i pragnienie przekazywania  

ich braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

W: Amen 

Pieśń „Bogaty jest Bóg w miłosierdziu.” lub „Otrzyjcie już łzy.” 

IV Wzywanie miłosierdzia Bożego 

Teraz pragniemy przedstawić prośby, polecając cały Kościół i nas samych. Będziemy  

powtarzać: Udziel miłosierdzia swojemu ludowi. 

Można zamiast proponowanych próśb, odczytać intencje zebrane wcześniej od wiernych. 

Polecamy papieża Franciszka, naszego biskupa Zbigniewa i cały Kościół Boży prosząc,  

aby dla świata był skutecznym znakiem Twojej miłości do ludzi. Udziel miłosierdzia  

swojemu ludowi. 

Polecamy naszą wspólnotę parafialną, aby była źródłem nawrócenia dla wszystkich jej  

członków. Udziel miłosierdzia swojemu ludowi. 

Polecamy rodziny naszej parafii, aby w trudach i przeciwnościach szukali ratunku w Twoim 

miłosierdziu. Udziel miłosierdzia swojemu ludowi. 

Polecamy młodych z naszej parafii, aby na drodze swego rozwoju pragnęli dostrzec znaki 

Twego zaangażowanie w ich historię. Udziel miłosierdzia swojemu ludowi. 

Polecamy duchownych, aby nieustannie czerpali radość z bycia sługami Twojej łaski. Udziel 

miłosierdzia swojemu ludowi. 

Prosimy o nowe powołania kapłańskie, szczególnie do posługi w naszej diecezji, aby nie  

zabrakło nam szafarzy Twego miłosierdzia w posłudze Słowa i sakramentów. Udziel  

miłosierdzia swojemu ludowi. 

 

N
AB

O
ŻE

Ń
ST

W
O

 



20 Echo Seminarium 

Z ŻYC
IA

 SEM
IN

A
R

IU
M

 
 

  

 

Polecamy chorych z naszej parafii, aby z obfitości Twego miłosierdzia otrzymali łaskę ulgi, 

pocieszenia i uzdrowienia. Udziel miłosierdzia swojemu ludowi. 

Polecamy naszych bliskich zmarłych, aby mogli doświadczyć pełni Twej miłości w królestwie 

niebieskim. Udziel miłosierdzia swojemu ludowi. 

W chwili ciszy przedstawmy potrzeby naszego serca. (po chwili) Udziel miłosierdzia swojemu 

ludowi. 

Prośmy, aby Bóg Ojciec udzielił nam miłosierdzia przez wzgląd na mękę Jego Syna, Jezusa  

Chrystusa. Módlmy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Pieśń na błogosławieństwo „Przed tak wielkim Sakramentem” 

Błogosławieństwo 

Pieśń na repozycję „Chwała i dziękczynienie.” 

Pieśń na wyjście „Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc.” lub „Pobłogosław, Jezus drogi.” 
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Teksty liturgiczne:  

Pierwsze czytanie: 1 J 4, 16-21  

Psalm: Ps 25  

Ewangelia: Łk 18, 9-14 

 

 Wspomnij na swoje miłosierdzie Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków.  

Lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu(…). Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę 

grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze,  uczy ubogich dróg swoich.  

 

 Wielki Post jest stosownym czasem, by zadbać o sposób przystępowania do Sakramentu 

Pokuty i Pojednania, który jest spotkaniem z Chrystusem. W usłyszanych czytaniach możemy  

wyodrębnić dwa problemy, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Pierwszym jest motyw  

spowiedzi: po co się spowiadam, co mną kieruje idąc do konfesjonału? Drugim wymiarem jest 

sposób w jaki podchodzę do spowiedzi: jak się przygotowuję w rachunku sumienia, jak wyznaję 

grzechy, jak za nie żałuję, czy postanawiam poprawę  

i czy podejmuję zadośćuczynienie za grzechy. Warto  

przypomnieć sobie jakie są rodzaje żalu za grzechy: żal  

doskonały i niedoskonały (łac. contritio et attritio). Może  

najpierw o żalu niedoskonałym: rodzi się on w nas z powodu 

rozważania brzydoty grzechu, wstrętu przed nim, lęku przed 

karą i gniewem Bożym. Taki żal jest wystarczającym aktem 

penitenta. Jednak my, chrześcijanie przeczuwamy, że chyba nie 

o taki żal chodzi Panu Jezusowi.  Żal doskonały budzi się  

w nas, gdy uświadamiamy sobie, że nasze grzechy oddalają nas 

od bezinteresownej, darmowej miłości Boga; spostrzegamy,  

że oddaliliśmy się od umiłowanego Ojca, który troszczy się  

o nas, który chce naszego dobra i pragnie, abyśmy  

uczestniczyli w Jego miłości, w Jego chwale, byśmy byli Jego 

dziećmi - przybranymi synami.  

 Nasz grzech zamazuje w nas tę rzeczywistość. Oddalamy 

się od naszego Stwórcy i zaczynamy się lękać, jak Adam  

RACHUNEK SUMIENIA  

ZE SPOWIADANIA SIĘ 
Homilia wygłoszona podczas Celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania  

w WSD w Legnicy dnia 24.02.2021 r. 

dk. Karol Diduszko 
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i Ewa w Rajskim Ogrodzie. W sytuacji grzechu, gdy trwamy niepojednani z Bogiem, z łatwością 

przychodzi nam popełnianie kolejnych błędów, zaniedbań oraz roztrząsanie dawnych spraw  

z naszego życia. Jeśli jest to lęk przed grzechem, przed popełnieniem go pierwszy lub kolejny raz, 

to ten lęk może pochodzić od Boga. Św. Ojciec Pio, włoski kapłan, mistyk i wzór spowiedników 

napisał, że dopóki lękamy się grzechu, dopóki myśli o nim napawają nas wstrętem, jest to pewna 

ochrona przed popełnieniem go. I jeśli w swym sercu nie zgadzamy się na ten grzech, nie dajemy 

mu przyzwolenia, nawet jeśli pojawia się w myślach, w pokusach, to nie mamy się czego obawiać. 

Święty Jan Ewangelista napisał jednak, że kto się lęka nie wydoskonalił się w miłości, a doskonała 

miłość usuwa lęk. Jak więc dążyć do doskonałej miłości?  

 Daleko nam do doskonałej miłości, gdyż lękamy się wielu rzeczy. My klerycy, lękać się  

możemy prefekta lub rektora, rozmowy z nimi, z ojcem duchownym. W każdym z nas może być 

lęk przed bratem lub siostrom, którym podpadliśmy. Lękamy się choroby, swojej słabości,  

niedoskonałości lub wady. I czasem to co złe, urasta do wielkiej rangi i paraliżuje nasze działanie. 

Nie tak od razu pozbywamy się lęku przed kimś lub przed czymś. 

W szkole podstawowej od I do VI klasy byłem najniższy wśród kolegów. No dobrze,  

był jeszcze mój brat bliźniak. Niski wzrost był dla mnie powodem wstydu oraz kompleksu.  

W II klasie kolega zaczął przezywać mnie mały. Denerwowało mnie to, bo nikt z dzieci nie chce 

być najmniejszy i jeszcze tak nazywanym. Po kilku latach, gdy już wszyscy mnie tak nazywali 

spostrzegłem, że oni tak naprawdę mnie wyróżniają, bo nie każdy miał pseudonim. Dostrzegłem 

zalety niskiego wzrostu. Okazało się, że potrafię nieźle biegać, dobrze grać w piłkę nożną,  

przecisnąć się tu i tam oraz nie najgorzej się uczyć. W ten sposób wada zmieniła się w zaletę,  

bo dostrzegłem plusy, a nie minusy swojego wzrostu. 

Wtedy zniknął lęk przed. Może to banalny przykład, 

ale naprawdę wiele mówi o pewnej drodze  

do przejścia.  

 Wskazana Ewangelia może pomóc nam się  

dobrze wyspowiadać. Faryzeusz przychodząc  

do świątyni modli się do siebie, a nie do Boga.  

On właściwie się nie modli, bo modlitwa  

to spotkanie i rozmowa, a nie faryzejski monolog. 

Relację z Bogiem stara się nawiązać celnik,  

który choć powodowany lękiem, prosi Pana o litość  

i uznaje swoją grzeszność. Faryzeusz  

wymienia swoje zalety, podczas gdy u celnika widzi 

tylko wady: Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten 

celnik. To nie jest modlitwa. To też nie nie może być 

spowiedź. Bł Josemaria Escriva radzi, aby nasza  

spowiedź była zwarta, konkretna, jasna i całkowita. 
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Czasem spowiedź może zawierać ogólniki, dygresje, upiększające słowa, tak, aby przedstawić  

spowiednikowi „lepszą wersję” nas samych. Powinniśmy dokładnie wyznawać naturę grzechu,  

z ukazaniem własnej nędzy, przy zachowaniu niezbędnej skromności i delikatności. Już Papież  

Paweł VI, święty Kościoła, w dokumencie Ordo Paenitentiae (obrzęd sakramentu pokuty z 1973) 

pisze, aby tak w spowiedzi wyznać swoje grzechy i okoliczności, które obciążyły upadki,  

aby spowiednik mógł je osądzić, rozgrzeszyć i uleczyć. No właśnie- uleczyć. Sakrament Pokuty  

i Pojednania jest sakramentem uzdrowienia: W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).  

Pojednanie z Ojcem przez Krew Jego Syna oczyszcza i uświęca naszą duszę oraz przynosi łaskę. 

Można powiedzieć, że spowiedź jest zwierciadłem, które pokazuje nam prawdziwy obraz naszej 

duszy. Szczera spowiedź pozostawia w duszy wielki pokój i radość, ponieważ przez posługę  

kapłana Chrystus uświadamia nam, że znów stajemy się przyjaciółmi Boga. Lęk towarzyszący  

spowiedzi może pochodzić od Boga po to, aby ze szczerością wyznać grzechy. Gdy nie pochodzi 

od Boga, wtedy blokuje i paraliżuje nas, uniemożliwiając otwarcie naszego serca. Z pomocą Bożą  

oraz spowiedników, przez których działa Chrystus, możemy uczyć dobrej spowiedzi,  

by odchodząc od kratek konfesjonału być wolnymi i szczęśliwymi.  

 Uczyńmy rachunek sumienia przyglądając się, jak wyglądają nasze akty penitenta: rachunek 

sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Bogu  

i bliźniemu oraz jaki żal za grzechy w nas przeważa. 
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 Był 13 dzień marca Roku Pańskiego 1707, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. W kościele 

św. Krzyża w Warszawie zebrali się wierni, którzy pod przewodnictwem oficjała, ks. Sebastiana 

Wierzbowskiego i wizytatora, ks. Michała Tarły, odśpiewali po raz pierwszy w Polsce Gorzkie  

żale. Nikt z tych, którzy wówczas je śpiewali, pewnie nie przypuszczał, że przez następne 300 lat 

Gorzkie żale będą jednym z ważniejszych nabożeństw Wielkiego Postu. 

 Gorzkie żale, które powstały pod wpływem średniowiecznych misteriów, dialogów i pieśni 

pasyjnych, mają swojego autora. Jest nim ks. Wawrzyniec Benik ze zgromadzenia księży  

misjonarzy św. Wincentego a Paulo, który swego czasu był również wykładowcą w seminarium 

zamkowym na Wawelu w Krakowie. Nie jest pewne czy ks. Bennik, jest jedynym autorem tego 

dzieła, ale na pewno to on wydał je drukiem w lutym 1707 r. pod tytułem Snopek Myrry z Ogroda 

Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego (…) rozpamiętywanie. Nazwa się wzięła 

od MIRRY, czyli daru, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był zapowiedzią 

męki i śmierci zbawczej Chrystusa. Choć to nabożeństwo było napisane głównie dla Bractwa  

św. Rocha, to jednak wielki wkład w jego rozpowszechnianie mają sami misjonarze  

św. Wincentego a Paulo. Mieli w tym względzie dość ułatwione zadanie, ponieważ w XVIII wieku 

prowadzili 22 z 31 seminariów w Polsce. Stąd też nabożeństwo to w szybkim tempie rozszerzyło 

się na cały kraj. Klerycy je pokochali i po święceniach wprowadzali na swoich parafiach. Nic więc 

dziwnego, że po krókim czasie Gorzkie żale były znane i śpiewane w większości parafii w Polsce. 

Migrujący za chlebem Polacy, zabrali ze sobą to, co mieli najcenniejszego, swoją wiarę, a z nią 

modlitwy i nabożeństwa. I w ten sposób Gorzkie żale są śpiewane dzisiaj na całym świecie. 
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GORZKIE MĘKI SYNA BOŻEGO 

ROZPAMIĘTYWANIE 
dk. Łukasz Toporek 

„Chrystus w Ogrójcu”  
autorstwa El Greco 
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 Jak podają różne źródła, Gorzkie żale nawiązują do tradycji pieśni pasyjnych, lamentacji  

oraz płaczów. Schemat oparty jest na porannej modlitwie Kościoła, czyli Jutrzni. Śpiew pieśni 

opowiadających o męce Pana Jezusa, przedstawiony jest w formie tradycyjnych elementów: stałej 

pobudki, która wprowadza lud w rozważanie Męki Pańskiej, hymnu, lamentu duszy  

nad cierpiącym Chrystusem i rozmowy duszy z Matką Bożą, tak ważną postacią dla barokowych 

chrześcijan zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej. Całość podzielona jest na trzy części,  

które przedstawiają kolejne obrazy Męki Pańskiej w poszczególnych etapach jej przebiegu. 

 Zadaniem Gorzkich żali jest nie tylko wprowadzenie w wydarzenia sprzed 2000 lat, ale także 

skłonienie uczestników do refleksji nad przemijaniem, sensem cierpienia, sprawach ostatecznych 

oraz utożsamianie się z cierpiącym za swój lud Chrystusem. 

 Ważna jest w rozważaniach obecność Matki Bożej, jako pośredniczki cierpiącej wraz  

ze swym Synem i utożsamiającej się z ludzkimi duszami, które pragną pojednania z Bogiem, ale są 

bezradne wobec swoich grzechów i potrzebują nawrócenia. Nabożeństwo to stanowi duchową 

łączność z Jezusem i jest wyrazem miłości oraz wdzięczności za tak wielki dar, jakim była Jego 

śmierć i Zmartwychwstanie. 

 Treść nabożeństwa opiera się na ewangelicznym opisie Męki, jednak bardzo widoczny jest 

wpływ tekstów ze Starego Testamentu, takich jak Psalm 22 oraz Pieśń o cierpiącym Słudze Jahwe 

z Księgi Proroka Izajasza. To na nich opierają się opisy przeżyć Jezusa, torturowanego podczas 

biczowania i doznającego upokorzeń od otaczających Go żołnierzy i tłumu, aż do ukrzyżowania. 

Od początku Gorzkie żale miały bardzo uroczystą oprawę liturgiczną. Do tej pory są odprawiane  

podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu,  

a ich częścią jest specjalne kazanie pasyjne. 

 Oto fragment kazania pasyjnego Kielich od Ojca: 

 „Ojcze mój, jeżeli to możliwe niech mnie  

ominie ten kielich.  

 A uczniowie śpią. Nie mogli nawet jednej  

godziny czuwać razem ze swoim Panem.  

To nie ich godzina. To Twoja Mesjaszu godzina,  

to Twój kielich. Zobacz zresztą sam czy warto go pić. 

Twoi najbliżsi śpią. Nie śpi tylko ten, który Cię  

zdradza. Jutro przyjdą ci, których karmiłeś cudownie 

rozmnożonym chlebem, którym opowiadałeś  

o Bogu, a oni wołali Hosanna. Jutro wołać będą 

„Ukrzyżuj Go!”. Jutro wybiorą zbrodniarza,  

a odrzucą Ciebie, bo im zawsze będzie bliżej  

do zbrodni niż do Ciebie. I tak będzie w ciągu wieków, 

tak będzie zawsze.  
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„Ecce homo”  
autorstwa św. Alberta Chmielowskiego 
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 Powiedziałeś, że jesteś Drogą, a oni będą chodzić swoimi drogami. Powiedziałeś, że jesteś 

Prawdą, a oni rozkochają się w kłamstwie. Powiedziałeś, że jesteś Życiem, a oni wybierać będą 

śmierć, wieczną śmierć. Czy warto za nich umierać?  

 Ojcze mój, jeżeli to możliwe niech mnie ominie ten kielich.  

 Właśnie wtedy podczas tej modlitwy, tak jak nigdy, Chrystus okazuje się człowiekiem. Prosi 

Ojca, aby zwolnił Go z zadania, dla którego przecież przyszedł na świat. Na tego człowieka  

z ogrodu oliwnego zwaliło się wszystko: zdrada, opuszczenie, poczucie bezsensu wobec tego,  

co ma dokonać, zapowiedź strasznej męki i śmierci oraz „milczące” niebo.  

 Ile potrzeba było wysiłku, ile krwawego potu, by powiedzieć Ojcu: Niech będzie tak jak Ty 

chcesz, a nie tak jak Ja.” 

 Gorzkie żale to nabożeństwo unikatowe - jedyne w swoim rodzaju. Możemy być dumni  

z naszej kultury, ponieważ są one odprawiane jedynie w Polsce oraz w tych świątyniach  

rozsianych po świecie, gdzie dotarli polscy księża. 
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„Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa” autorstwa Mathiasa Grünewalda 



Echo Seminarium 27 

  

  

 

ŚW
IĘ

TY
M

I 
B
ĄD

ŹC
IE

 

 Każdemu z nas, od momentu narodzin towarzyszy anioł stróż, zaś od momentu Chrztu św., 

czyli włączenia do wspólnoty Kościoła święty patron, nasz imiennik. Zarówno anioł jak i święty, 

choć każdy na swój własny sposób, posiadają potężną broń – mogą wstawiać się za nami  

w niebie u Boga! Gdy pojawia się życiowy problem, który wydaje się nie do rozwiązania, często 

zwracamy się do nich o pomoc. Dlatego chcemy poszerzać wiedzę o świętych w naszym Echo 

Seminarium! 26 marca, dwa dni przed Niedzielą Palmową wspominamy Świętego Dobrego  

Łotra. Przybliżmy więc jego postać, aby dowiedzieć się w czym możemy go naśladować. 

 Święty Dyzma (Dobry Łotr) nie był dobrym człowiekiem. Popełnił wiele zła zanim się 

opamiętał. Niektóre źródła chrześcijańskie podają, że prawdopodobnie był zbójcą, który został 

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE…: 

ŚWIĘTY DYZMA 
dk. Karol Diduszko 

Ikona świętego Dyzmy z 1560 
r. z Moskiewskiego Kremla 

pojmany i skazany na śmierć wraz z drugim przestępcą.  

W apokryficznej ewangelii Nikodema, zwanej też „Aktami  

Piłata” jest wymienione imię Dobrego Łotra – Dyzma.  

Ewangelie apokryficzne to dzieła literackie, które naśladują styl 

Ewangelii, ale ostatecznie z różnych względów nie znalazły się 

w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Przede wszystkim dlatego, 

że powstały znacznie później jako spisane podania, legendy  

i wyobrażenia o życiu Jezusa Mimo to dostarczają jednak wiele 

ciekawych informacji z czasów, gdy Pan Jezus żył na ziemi,  

a których nie znajdziemy w Piśmie świętym. Św. Jan  

Chryzostom, biskup i doktor Kościoła, żyjący w II poł. IV wieku 

uważał, że Dyzma mieszkał na pustyni, rabował i mordował 

wszystkich, którzy pojawili się na jego drodze. Święty Grzegorz 

I papież (ur. w 540 r., zm. 604 r.) dodaje, że złodziej być może 

był winien bratobójstwa. Kościół wschodni nazywa Dyzmę  

imieniem Rach. W Ewangelii odkrywamy ostatnie chwile jego 

życia oraz niezwykłą przemianę, jaka się w nim dokonała  

na widok konającego Jezusa.  

 W opisie śmierci Pana Jezusa Ewangeliści wspominają  

o dwóch skazańcach ukrzyżowanych wraz z Nim. Św. Mateusz, 

św. Marek oraz św. Jan wzmiankują o złoczyńcach wiszących  

po prawej i po lewej stronie Chrystusa (Mt 27, 38; Mk 15, 27-28; 

J 19, 18). Trzeci z synoptyków, św. Łukasz, opisuje dramatyczną 

scenę na Golgocie, w której jeden z łotrów nawraca się  
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i otrzymuje od Jezusa zapewnienie rychłego spotkania z Nim w wieczności (Łk 23, 39-43). Scena 

ukrzyżowania, przedstawiana na obrazach, ukazuje głowę Pana Jezusa skierowaną w prawą stronę, 

a więc tam, gdzie zapewne wisiał Dobry Łotr. Dowodzi temu również dolna (trzecia) ukośna belka 

prawosławnego krzyża symbolizująca skazańców. Jej prawy kraniec, uniesiony do góry, wskazuje 

Niebo, do którego poszedł Dobry Łotr. Lewy kraniec wskazuje piekło, do którego trafił ten, który 

urągał Panu Jezusowi i nie wyraził skruchy. Dyzma skarcił go mówiąc, że oni sami umierają 

słusznie za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Następnie zwrócił się do Jezusa z prośbą, 

aby go wspomniał, kiedy przyjdzie do swego królestwa. Dokładny opis ostatnich chwil  

na Golgocie brzmi tak: „Jeden ze złoczyńców urągał Mu: Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 

więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 

ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On 

nic złego nie uczynił”. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus 

mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”(Łk 23, 39-43). Był to 

pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego dokonał sam Chrystus na krzyżu! 

 O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Kościół wschodni czci go nawet 

jako męczennika. Prawdopodobnie relikwie krzyża św. Dyzmy zostały odnalezione około IV w. 

W Bolonii, w kościele św. Witalisa oraz w bazylice św. Stefana, oddawano cześć częściom krzy-

ża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie 

nawiedzali miejscowość Latrum w pobliżu Emaus, która im przypominała postać świętego.  

 Ikonografia przedstawia Dobrego Łotra w wieku dojrzałym, a nieraz też jako starca. Jego 

strojem jest opaska na biodrach lub krótka tunika. Atrybutami świętego są krzyż, łańcuch,  

maczuga, miecz lub nóż. Specjalnym kultem otaczano go w diecezji nowojorskiej. Również  

w zakonie franciszkańskim Dyzma cieszył się początkowo dużym nabożeństwem. W Polsce 

czczono Dobrego Łotra na Śląsku, np. w Świdnicy oraz w diecezji przemyskiej, gdzie od 1758 r. 

jest współpatronem tegoż Kościoła partykularnego.  

 Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia.  

Pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można  

powrócić do Boga. Św. Dyzma jest patronem  

umierających, skruszonych złodziejów, więźniów,  

skazanych na śmierć oraz kapelanów więziennych,  

pokutujących i nawróconych grzeszników. Stanowi 

wzór doskonałego żalu za grzechy. W Polsce dzień  

wspomnienia św. Dobrego Łotra obchodzony jest jako 

Dzień Modlitw za Więźniów. 

 Święty Dyzmo – módl się za nami! 
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Fresk w bazylice Krzyża Świętego  
w opactwie cysterskim Mogile  

autorstwa Stanisława Samostrzelnika 
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Jezus wychodzi na pustynię. Spieczona słońcem ziemia, upał, pustka. Przebywa tam  

czterdzieści dni, ale i czterdzieści nocy. Jak ciężkie muszą być dla Niego te noce, pełne mroku, 

chłodu i samotności. Jezus podczas swych modlitw wznosi głowę, spogląda na rozgwieżdżone  

niebo. Jak wspaniałe jest pustynne niebo nocą! Nie jest przypadkiem, że wszystkie największe  

obserwatoria astronomiczne są lokowane najczęściej na terenach pustynnych. Mgławice, Droga 

Mleczna, Gwiazdy, setki, tysiące diamentowych punkcików na nieprzeniknionych mrokach  

kosmosu. Człowieka od zawsze ogarniał strach przed myślą o ogromie świata, jego potędze  

i małości człowieka. Jezus jako Bóg i człowiek świadomie wchodzi w rzeczywistość kosmiczną  

i przemienia ją. 

Aby zrozumieć Jezusa w kontekście Wszechświata, warto zatrzymać się nad myślą  

i poglądami Teilharda de Chardin (czyt. Tierarda de Szardę). To francuski jezuita, ksiądz, geolog  

i antropolog, zmarły w roku 1955. Wiele podróżował i zajmował się badaniami nad ewolucją  

człowieka. W odpowiedzi na odwieczny lęk człowieka wobec ogromu świata i jego miejsca  

w nim, zbudował nową wizję kosmosu i człowieka. Wszechświat rozciąga się między niepojętymi 

dla nas rozmiarami przestrzeni i czasu. Ludzkość jest jednak wyjątkowa pomimo nieznaczącego 

miejsca naszej planety, zawieszonej na rubieżach Drogi Mlecznej. Każdy z nas namacalnie  

doświadcza w sobie „trzeciej” z ogromnych wielkości kosmosu. Człowiek według Teilharda  

de Chardin jest najbardziej skomplikowaną formą rozwoju materii. Zdaniem jezuity od początku 

materia “zwijała się” w sobie, tworząc coraz bardziej skomplikowane struktury, aż do powstania 

życia, następnie do powstania człowieka. Wszechświat na drodze ewolucji i rozwoju, zdąża  

do wyższych jedności, do doskonałości. Jednak postęp kosmosu, jego ewolucja, pozostawia  

za sobą ślady nieporządku, cierpienia i nieudanych prób. W naturę procesu biologicznego wpisana 

jest śmierć, umieranie. Rozwój ku wyższym doskonałościom wymaga centrum, które nadawałoby 

cel i ożywiało całą strukturę Wszechświata. Świat wymaga centrum, które ożywiając  

i przezwyciężając to wszystko stworzy prawdziwą jedność. 

KRZYŻ I KOSMOS 
kl. Mateusz Posmyk 
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Cały ten proces według Theilharda de Chardin w zamyśle Boga zmierza do punktu  

Omega (Ω). Punkt ten jest ostatecznym kresem ewolucji kosmosu. To moment, gdy materia osiąga  

nieskończoną złożoność. Punktem tym, według francuskiego teologa, jest Chrystus. On jest  

ostatnim członem ewolucji wszechświata, szczytem rozwoju, nieskończoną złożonością. Jezus 

niosąc grzechy świata podtrzymuje ciężar świata w ewolucji. Syn Boży na Krzyżu to, ten który 

dźwiga ciężar wielości całego świata i skupiając wszystko w Sobie pociąga kosmos wyżej,  

ku Bogu. Grzech, zdaniem jezuity, to stawianie oporu jedności. Człowiek dzieli, niszczy,  

wprowadza nieład. Dobrze wyraża to rzymska maksyma “divide et impera” (dziel i rządź). Krzyż 

Chrystusa staje się kosmicznym znakiem przezwyciężania wielości, grzechu. Jezus zanurza się  

w morzu wielości, w masę cierpień, udręk i obaw. Pokonanie śmierci przez zmartwychwstanie  

staje się całkowitym zwycięstwem jedności, komunii. Zmartwychwstanie jest wydarzeniem  

kosmicznym, przywraca jedność Wszechświatu. Ludzkość nie tracąc jedności z kosmosem może 

teraz jednoczyć się z Bogiem. 

Jak wspaniałe staje się więc świętowanie Paschy Pana. Gdy rozpoczniemy świętowanie 

Wielkanocy pozwólmy, aby w zrozumieniu tekstów biblijnych i liturgicznych znaków pomogła 

nam kosmiczna wizja Theilharda de Chardin, prowadząc nas przez najważniejszą Chrześcijańską 

Noc. Podczas Wigilii Paschalnej przeżyjemy wraz z całym kosmosem grzech pierworodny  

oraz będziemy prowadzeni przez dzieje przymierzy, jakie Bóg zawierał z ludźmi dla przywrócenia 

jedności. Centrum liturgii słowa tej celebracji będzie zmartwychwstanie Pana, jest to również  

centrum historii Wszechświata i ludzkości. Ono przemienia nas i doprowadza do możliwości 

prawdziwej komunii i jedności, w miejsce podziału i rozłamu. Jedynie ono pozwala  

urzeczywistniać prawdziwą relację do Boga i drugiego człowieka.  

Fotografia Theilharda de Chardin z archiwum Towarzystwa Jezusowego 
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,,Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest - swoje obowiązek’’ 

Zygmunt Gloger  

 „Dolny Śląsk - nie do opowiedzenia. Do zobaczenia.” Tak głosił znany spot reklamowy  

naszego regionu sprzed kilku lat. Jest to prawda, zwłaszcza gdy spojrzeć jak wielu wędrowców  

i podróżnych przekracza kolejne granice, pokonuje przejścia i przejeżdża mnogie krzyżówki dróg  

i wiejskich ścieżyn, aby dostać się do naszego tajemniczego i pięknego regionu, by po prostu móc 

go zobaczyć. Po co ? Powodów jest wiele, ale jednym z nich są na pewno jedyne w swoim rodzaju 

kopie Grobu Chrystusa z Jeruzalem. Pierwsza z nich znajduje się na Górnych Łużycach w Görlitz, 

druga – późniejsza i wzorowana na pierwszej, w Żaganiu (niem. Sagan). 

 Choć obecnie Görlitz i Żagań nie należą terytorialnie do Dolnego Śląska należy pamiętać,  

iż są ściśle związane z tym regionem. Dopiero po II Wojnie światowej przez podziały, wynikające 

z panujących w ówczesnym świecie układów polityczne zostały odcięte od macierzy. O ile część 

Görlitz, czyli polski Zgorzelec został w granicach Dolnego Śląska, to zasadnicza jego część leżąca 

po drugiej stronie Nysy Łużyckiej pozostała w rękach niemieckich. I choć ta znaczna cześć miasta 

NOWE SPOJRZENIE NA STARE: 

REPLIKA GROBU PAŃSKIEGO 
kl. Przemysław Lipnicki 

Kompleks Grobu Pańskiego w Görlitz z przedstawieniem Georga Emmericha.  
Litografia z początku XX wieku. 



32 Echo Seminarium 

Z ŻYC
IA

 SEM
IN

A
R

IU
M

 
 

  

 

N
O

W
E SPO

JR
ZEN

IE N
A STAR

E 

należy obecnie pod względem administracyjnym do Saxoni, to pod względem historycznym  

zaliczamy całą miejscowość w ramy dawnego Niederschlesien (pol. Dolny Śląsk). Podobnie jest  

z Żaganiem, który do 1945 roku należał do terytorium Dolnego Śląska. Warto kierować zatem  

historycznym podziałem, który wynikał z naturalnego biegu rzeczy i pozwala lepiej zrozumieć 

naturę i związek poszczególnych miejsc. 

 Replika Świętego Grobu jest jedną ze stacji Drogi Krzyżowej, rozpoczynającej się  

w kościele św. Piotra i Pawła na Starym mieście. Ukazuje imponujące świadectwo późnośrednio-

wiecznej pobożności i architektury krajobrazu europejskiej rangi. Kompleks Repliki Świętego 

Grobu składa się z podwójnej Kaplicy pod wezwaniem Świętego Krzyża, Kaplicy Namaszczenia  

i Kaplicy Grobu Pańskiego. Cały kompleks jest kopią najważniejszych części Bazyliki Grobu 

Świętego z Jeruzalem, czyli miejsca pamięci o cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w 1481. Historia budowy tego miejsca rozpo-

częła się jednak 40 lat wcześniej. Georg Emmrich, syn Urbana Emmericha – burmistrza Görlitz, 

zakochał się w córce Nikolasa Horschela, przeciwnika politycznego swojego ojca. Kiedy było 

wiadomo, że oczekują dziecka, rodzice dziewczyny nalegali na ślub, czemu rodzina Emmrichów 

była przeciwna, nie chcąc łączyć się z przeciwnikami politycznymi. Aby uniknąć kolejnych  

problemów związanych z  zawarciem małżeństwa, Georg Emmrich rozpoczął pieszą pielgrzymkę 

do Jerozolimy jako pokutę za swoje czyny. W Jerozolimie został pasowany na rycerza Grobu  

Bożego, dzięki czemu otrzymał rozgrzeszenie. Podczas pobytu w Ziemi Świętej Georg Emmrich 

zmierzył i wynotował odległości świętych miejsc, szczególnie „Via dolorosa”, która rozpoczynała 

się od pałacu Poncjusza Piłata do Golgoty z dokładnym zaznaczeniem i opisaniem miejsca Grobu 

Kaplica Grobu Pańskiego w Żaganiu 
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Pańskiego oraz wykonaniem niezbędnych szkiców potrzebnych do odtworzenia budynku  

na Górnych Łużycach. Z tymi zapiskami i rysunkami powrócił do Görlitz, zlecając budowę  

Kalwarii w takie formie, jaką zobaczył na własne oczy w Jeruzalem. Na miejsce budowy wybrano 

grunt znajdujący się przy drodze prowadzącej ze Starego Miasta i Przedmieścia Mikołajskiego  

w kierunku wsi Girbigsdorf. Potrzeba było dużych środków i kilku lat, aby rzemieślnicy, którzy  

w tym czasie pracowali codziennie przy kościele św. Piotra i Pawła w Görlitz mogli rozpocząć  

w przebudowę małej kaplicy Świętego Krzyża. Po 15 latach pracy cała budowa Kalwarii została 

zakończona i uroczyście poświęcona w 1504 r. Od tego momentu chrześcijanie w mieście Görlitz 

otrzymali wierną kopię Grobu Zbawiciela na peryferiach swojego miasta. Znawcy sztuki  

do dzisiaj doceniają kunszt i dokładność niemieckiej sztuki budowlanej, której nie można już  

dzisiaj zobaczyć w niszczejącej architekturze Jerozolimy. 

 Natomiast dziewięćdziesiąt cztery lata po wybudowaniu Kaplicy Bożego Grobu w Görlitz, 

powstaje  replika Bożego Grobu w Żaganiu przy kościele Nawiedzenia NMP. Jest to jedna  

z trzech w Polsce kaplic grobu Chrystusa niewchodzących w skład większych zespołów. Pozostałe 

znajdują się w Głogówku i Potępie, jednak nie są wiernymi kopiami. Kaplica w Żaganiu powstała 

około roku 1600 (początek budowy: 1598) z inicjatywy żagańskiego opata zakonu augustianów - 

Jakuba II Liebiga. Pomiary wykonano na podstawie  kaplicy Świętego Grobu w Görlitz.  

Oryginalna kaplica jerozolimska została przebudowana w roku 1555, zatem jej kopia z Görlitz  

i Żagania zachowały średniowieczny stan sprzed przebudowy, jest to tym bardziej fascynujące,  

iż nasze ziemie stały się miejscem, w którym jakby czas się zatrzymał.  

 W miarę możliwości nawiedźmy owe groby i chciejmy stać się świadkami słów: Nie ma Go 

tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. 

Kaplica Namaszczenia w Görlitz 
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 „Podział Ostateczny” Clivesa Staplesa Lewisa to książka z gatunku fantastyki, traktująca  

o tematyce duchowości. W utworze tym zostaje ukazany obraz życia pozagrobowego. Jednakże 

wizja prezentowana nam przez Lewisa dalece odbiega od tradycyjnego pojmowania piekła i nieba. 

Piekło (czy też czyściec, nie sposób jednoznacznie stwierdzić, bo ma cechy jednego i drugiego) 

jest ukazane jako ponure miasto zmierzchu, w którym wszystko można dostać, lecz nic nie jest 

dobrej jakości. Najbardziej realnymi bytami są w nim ludzie-widma, którzy to próbują żyć  

cieniem swojego dawnego życia. Cień bowiem wydaje się tu najbardziej właściwym określeniem 

na panującą w piekle atmosferę. Nie jest to jeszcze noc, ale zmierzch w swym zaawansowanym  

stadium. Do całkowitej nocy (symbolizującej koniec czasów) pozostało niewiele czasu. 

 Jednak przed nastaniem nocy z miasta zmierzchu da się jeszcze uciec. Wiąże się to  

z opuszczeniem miasta za pomocą autobusu, do którego trzeba się dostać. Nie brzmi to zbyt  

trudno, ale w mieście widm każdy jest bardziej kłótliwy, ludzi częściej ponoszą emocje, więc  

wytrzymanie w kolejce może stanowić nie lada wyzwanie. Należy wytrzymać również w samym 

autobusie, który pełen jest kłótliwych i natarczywych osobistości. Po pewnym czasie podróż się 

jednak kończy i wszyscy wysiadają na  

polanie przedziwnej krainy. Wszystko  

spowite jest w świetle, które dla widmowych  

pasażerów wydaje przytłaczającą mocą  

podobną do lawiny. Każdy krok sprawia ból, 

ponieważ trawa porastająca to niezwykłe 

miejsce przebija stopy widm na wylot. Jabłko 

z drzewa jest tak ciężkie, że wiele trudności 

sprawia podniesienie choćby najmniejszego. 

Powodem tego jest jedno: Widma są mniej 

napełnione prawdą, rzeczywistością, niż  

otaczająca je przyroda. Grzechy, których  

widma dopuszczały się za życia, tak bardzo 

oddzieliły nieszczęśników od źródła prawdy 

(Boga), że obcowanie z rzeczywistością 

(prawdą) sprawia im głęboki ból. 

 Na pomoc potępionym widmom Bóg 

posyła tych, którzy doświadczyli już Boga, 

lecz w ramach trwającego jeszcze  

zadośćuczynienia pomagają widmom ruszyć 

w stronę gór, które symbolizują miejsce  

WARTO PRZECZYTAĆ 
kl. Grzegorz Kępa 
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przebywania Stwórcy. Także podróż w stronę gór nie jest prosta. Wymaga ona uznania własnej 

zależności i kruchości, co w przypadku wielu widm stanowi przeszkodę nie do pokonania.  

Właśnie przywyknięcie do stanu własnego upadku i grzechu sprawia, że sam widok światła  

i przyrody przenikniętej Bożą prawdą wielu zbyt bolesny. Przykładem jest pewna kobieta-widmo, 

która ucieka na powrót do autobusu (co równoznaczne jest z powrotem do piekła) tylko dlatego, 

że zetknięcie z prawdą było dla niej nie do wytrzymania. 

 W pamięć zapadł mi również upiór, którym stała się wysoko postawiona za życia osoba  

duchowna. Człowiek ten prowadził swoje studia nie dlatego, by czerpać z owoców swojej pracy  

i pogłębiać osobistą, intymną relację z Bogiem. W jego przypadku środek do celu stał się celem 

samym w sobie. Takie podejście powodowało u niego spłycenie relacji z Bogiem. Jego relację  

do żywego Boga można by przyrównać raczej do ekonomisty, który dyskutuje nad sensownością 

wprowadzania specyficznych mechanizmów rynkowych, niż do kapłana, który wpatrzony  

w swojego Pana wiernie za Nim podąża . 

 Nie chcę zdradzać zbyt wiele na temat stworzonej przez Lewisa fabuły. Zachętą  

do przeczytania książki niech będzie fakt, że nam, klerykom polecił ją ksiądz rekolekcjonista,  

którego mieliśmy przyjemność gościć w trakcie rekolekcji wielkopostnych. O formacie postaci, 

jaką jest C.S. Lewis niechaj świadczy fakt, że jest on autorem słynnych „Opowieści z Narnii”.  

Na zakończenie dodam jeszcze, że osobiście jestem oczarowany stylem tego autora.  

W chwili pisania artykułu kończę jego drugą książkę pt. „Listy starego diabła do młodego”. Mam 

nadzieję, że w przyszłym wydaniu „Echa” będę mógł przybliżyć i tę książkę. 

W
AR

TO
 P

R
ZE

C
ZY

TA
Ć
 

Clives Staples Lewis 



36 Echo Seminarium 

Z ŻYC
IA

 SEM
IN

A
R

IU
M

 
 

  

 

 
  
 


