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Oto przez czasu obroty 
Powraca święto radosne, 

Kiedy na uczniów Chrystusa 
Zstępuje Duch Pocieszyciel. 

 
Przyszedł w postaci płomienia 
I w drżących ognia językach, 

Aby usprawnić ich słowa, 
Rozpalić serca miłością. 

 
Pogan ogarnia zdumienie. 

Bo każdy słyszy swą mowę, 
Tych zaś, co Ducha są pełni, 

Przenika żar uniesienia. 
 

Panie i Boże najlepszy, 
Pokornie Ciebie prosimy: 

Natchnij nas Duchem zesłanym 
I udziel nam Jego darów. 

 
Daj poznać, Duchu Najświętszy, 

Przez Ciebie Ojca i Syna, 
Wiarę w nas wszystkich umocnij, 

Że tchnieniem jesteś obydwu. Amen. 
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Ciekawe spotkanie z... 
...Henrykiem Wilkiem 

 

P an Henryk od ponad sześćdzie-
sięciu pięciu lat mieszka w For-

donie. Urodził się w 1934 roku we 
wsi Żołędowo. Mieszkał tam z ro-
dzicami do szóstego roku życia. 
Ciekawie wspomina lata dzieciń-
stwa, obok mieszkał dziadek, który 
miał duże gospodarstwo rolne. 
 W roku 1940 rodzice pana 
Henryka zmuszeni byli opuścić swój 
dom i przenieść się do Fordonu, 
gdzie na ulicy Wyzwolenia pan Hen-
ryk mieszka do dzisiaj. Uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Wiejskiej (dzisiaj Sielska). 
 Zainteresowania jego zawsze 
koncentrowały się wokół przedmio-
tów humanistycznych, głównie histo-
rii. Należy pamiętać, że ostatnie lata 
Drugiej Rzeczpospolitej, wojna, oku-
pacja i czas powojenny w określony 
sposób kształtowały młodego czło-
wieka. Wówczas bardzo ważna była 
atmosfera domu. Ojciec był bardzo 
dobrym rzemieślnikiem, krawcem, był 
stabilny zawodowo. Poglądy ojca 
były głęboko patriotyczne i niezależ-
ne. Brat ojca był na emigracji w Lon-
dynie, był członkiem Rządu Londyń-
skiego, był to na pewno powód do 
dumy dla rodziny. Jednak ojciec miał 
z tego powodu kłopoty i przykrości. 
 W 1950 roku rozpoczął naukę 
w szkole średniej w Bydgoszczy, w 
Liceum Ogólnokształcącym, gdzie 
uczęszczał dwa lata. Choroba ojca 
spowodowała, że panem Henrykiem 
zaopiekowali się stryjowie i maturę 
ukończył w Gimnazjum w Łańcucie, 
siedzibie Potockich. Studia z zakresu 
historii podjął w Krakowie na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Studia te do-
starczyły wspaniałych życiowych do-
świadczeń, zetknął się z wielkimi 
ludźmi nauki o ogromnym dorobku 
wiedzy. Nauka przebiegała bez pro-
blemów, kłopoty pojawiły się dopiero 
na seminarium magisterskim. Temat 
pracy dotyczył kardynała Oleśnickie-
go, wielkiego humanisty doby XV 
wieku. Ta wielka postać historyczna 
w tamtej polskiej rzeczywistości „była 
w cieniu”. Ówczesna metodologia 
nieprzychylna była tego typu posta-
ciom. Jednak poziom kultury na uni-
wersytecie był bardzo wysoki, dlate-
go zaakceptowano pracę, której te-
mat dotyczył postaci kardynała Ole-
śnickiego, chociaż nie zgadzano się 
z poglądami tego humanisty. 
 Całe życie był bardzo związa-
ny z parafią i kościołem fordońskim, 
gdzie przez wiele lat był ministran-
tem. Parafia św. Mikołaja była kiedyś 

bardzo rozległa i pan Henryk do-
skonale pamięta tworzenie kolej-
nych nowych parafii nowego wiel-
kiego Fordonu. 
 Z rozrzewnieniem wspomina, 
kiedy to w 1968 roku ksiądz prałat 
Franciszek Aszyk zaproponował 
jemu, żeby napisał pracę o historii 
kościoła i parafii. Powstała wtedy 
monografia o parafii, która do dzi-
siaj zachowała się w nielicznych 
czterech egzemplarzach. 
 W późniejszym czasie po-
wstały liczne prace związane z hi-
storią kościoła, parafii i dekanatu 
fordońskiego. Napisali je uczniowie 
i studenci, opierając się na wiedzy 
Pana Henryka, którzy byli z nim 
związani często przez rodziców.  
Nasze sympatyczne spotkanie roz-
począł pan Henryk przywołaniem 
głębokiej sentencji, że „zawód jest 
służbą”. 
 Po studiach w 1958 roku 
podjął pracę jako nauczyciel historii 
w Technikum Ceramicznym w For-
donie. Tutaj przeszedł wszystkie 
szczeble awansu zawodowego. W 
latach 1970-1986 pełnił funkcję dy-
rektora tej szkoły. Wspomina, że 
trudno było godzić pełnioną funkcję 
z prawidłowym oddziaływaniem 
wychowawczym na młodzież, bio-
rąc pod uwagę specyficzną sytu-
ację polityczną. Dzisiaj z perspekty-
wy czasu może śmiało powiedzieć, 
że obrana linia wychowawcza była 
prawidłowa, bo ok. 90% młodzieży 
chodziło do kościoła. 
 W szkole panowała wspania-
ła rodzinna atmosfera między na-
uczycielami, uczniami i pozostałymi 
pracownikami. 
 Pan Henryk ukończył wiele 
form doskonalenia zawodowego w 
zakresie zarządzania oświatą, jed-
nak mówi, że nigdy nie chciał na-
uczycieli kontrolować, ale uczyć i 
pomagać. 
 W 1958 roku powierzono 
jemu organizację Szkoły Zasadni-
czej w Zakładzie Karnym w Fordo-
nie. W 1984 roku objął etat dyrekto-
ra Zespołu Szkół przy Zakładzie 
Karnym w Bydgoszczy – Fordonie, 
który obejmował szkoły w zakła-
dach karnych w Potulicach i Koro-
nowie. Do tych szkół uczęszczało 
ponad 900 skazanych na różnych 
poziomach nauczania. 
 Najciekawszym wydarzeniem 
było utworzenie na terenie zakładu 
karnego w Fordonie jedynego w 
skali krajowej Oddziału Szkolenia 
Kursowego dla skazanych niewido-
mych. W latach 1970-1978 wśród 
więźniów przeszła fala samookale-
czeń, aby uzyskać przerwę w odby-
waniu kary na leczenie wzroku. Na-
uczanie to było bardzo kosztowne i 
polegało na kształceniu w zakresie 
orientacji przestrzennej, nauce czy-

tania i pisania alfabetem Braill’a oraz 
kształcenia zawodowego i obsługi 
komputerów. 
 Więźniowie w areszcie mieli 
zawsze kontakt z księdzem, odbywa-
ły się spotkania opłatkowe, słuchanie 
kolęd czy indywidualne rozmowy. 
 Na pytanie o hobby, uśmiech-
nął się i odpowiedział, że jest nim 
oczywiście historia Fordonu i okolic. 
Zdradził również małą tajemnicę, że 
napisał dwadzieścia piąć legend, któ-
re dotyczą Wyszogrodu. Jedna z nich 
opublikowana była w Exprassie Byd-
goskim z okazji wizyty papieża Jana 
Pawła II w Bydgoszczy. Legenda ta 
jest związana z kultem św. Wojcie-
cha, który to odwiedził Wyszogród w 
997 roku, udając się z misją do Prus. 
 Pan Henryk opowiedział cieka-
we wydarzenie ze swojego zawodo-
wego życia. Gdy był dyrektorem 
szkoły, pewnego razu zadzwonił do 
niego dyrektor teatru bydgoskiego i 
poinformował, że jeden z uczniów 
zamierza popełnić samobójstwo. 
Chłopiec załamał się, bo nie spełnił 
oczekiwań matki, miał właśnie za-
mieszkać w internacie szkolnym. Pan 
Henryk natychmiast zareagował z 
wychowawcą. Okazało się, że były to 
ostatnie chwile życia ucznia, jednak 
w szpitalu go odratowano. Wychowa-
nek miał duszę artysty i w dowód 
wdzięczności namalował piękny im-
presjonistyczny obraz, który zdobi 
salon w domu pana Henryka. 
 Dziś mieszka w Fordonie w 
wielopokoleniowym domu rodzinnym. 
Bardzo dużą wagę przywiązuje do 
kultywowania rodzinnych zwyczajów i 
tradycji. Lubi zapraszać gości, ale 
także odwiedzać bliskich. 
 Pan Henryk Wilk jest skarbnicą 
staropolskiej kultury i uważa, że na-
szym obowiązkiem jest ratowanie 
wartości naszych przodków. 
Spotkanie z Panem Henrykiem było 
prawdziwą „ucztą”. 

 
Małgorzata Kaźmierczak 
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U krzyżowanie, zgodnie ze staro-
żytnymi źródłami, było niewąt-

pliwie jedną z najsroższych i naj-
bardziej poniżających rodzajów 
kary w antycznym świecie. Żydow-
ski historyk Józef Flawiusz najle-
piej opisał ją przy oblężeniu Jero-
zolimy przez Rzymian w latach 66-
70 n.e., jako “najbardziej wstrętną 
ze śmierci”. 
 Ukrzyżowanie prawdopodob-
nie wywodzi się z Asyrii i Babilonu, 
systematycznie było stosowane w 
Persji w VI wieku pnę. Aleksander 
Wielki wprowadził je w krajach śród-
ziemnomorskich w IV wieku p.n.e., a 
Fenicjanie zapoznali Rzymian z tym 
okrutnym rodzajem zadawania śmier-
ci w III wieku przed narodzeniem 
Chrystusa. Rzymianie udoskonalali je 
przez 500 lat swego panowania i 
szeroko rozpowszechnili w rzymskim 
imperium, obejmującym Europę, Pół-
nocną Afrykę i Zachodnią Azję, ale 
stosowali głównie u niewolników, 
zdegradowanych żołnierzy i chrześci-
jan, wyjątkowo zaś rzadko u swoich 
obywateli. Ta forma kary śmierci 
przetrwała przez około 800 lat, a set-
ki tysięcy osób było poddanych tej 
okrutnej kaźni. Podczas rządów Kali-
guli na przykład, Żydzi byli torturowa-
ni i krzyżowani w amfiteatrze, by za-
bawić mieszkańców Aleksandrii. 
 Od śmierci Heroda I Wielkiego 
(4 r. przed Chr.) do upadku Jerozoli-
my (70 r. po Chr.), ukrzyżowanie było 
w Judei powszechnie stosowaną ka-
rą. Po stłumieniu powstania, które 
wybuchło po śmierci Heroda, Warus, 
rzymski zarządca Syrii, za jednym 
razem ukrzyżował w rejonie Jerozoli-
my dwa tysiące żydowskich buntow-

ników. Najbardziej przerażające 
wypadki miały miejsce podczas 
oblężenia Jerozolimy (67-70 r. po 
Chr.), kiedy Rzymianie chłostali i 
krzyżowali codziennie nawet 500 
schwytanych Żydów. Przekazy mó-
wią, że w Jerozolimie brakowało 
miejsca na krzyże i krzyży dla ofiar. 
 Ukrzyżowanie zniósł dopiero 
cesarz Konstantyn Wielki w 337 r. 
n.e. z uwagi na szacunek dla Jezu-
sa Chrystusa. Zastąpił ją powiesze-
niem na patibulum - szubienicy któ-
ra w porównaniu z krzyżem była, 
można rzec, “humanitarna”. Różni-
cę między karą krzyża a szubienicy 
wyjaśniał Izydor z Sewilli (560-636):  
“...zawieszony na patibulum umiera 
natychmiast, na krzyżu zaś przybity 
długo cierpi...” 

 Przybijanie gwoźdźmi ofiary 
za ręce jak i stopy było najczęściej 
stosowaną regułą, natomiast przy-
wiązywanie do krzyża było wyjąt-
kiem, Józef Flawiusz wspomina, że 
po upadku Jerozolimy w 70 r. n.e., 
“zionąc złością i nienawiścią żołnie-
rze nawet dla zabawy przybijali po-
chwyconych Żydów do krzyża w 
różnych położeniach”. W przypadku 
dużej liczby osób skazanych rodzaj 
egzekucji był określany przez 
“wydajność”. Proste przywiązanie 
ofiary do drzewa lub krzyża z ręko-
ma zawieszonymi bezpośrednio 
ponad głową powodowało, że 
śmierć następowała w przeciągu 
minut. Dowodem na stosowanie 
gwoździ jest znaleziony w 1968 
roku na przedmieściach Jerozolimy 
w czasie robót budowlanych szkie-
let młodej osoby w wieku 20 lat, 

ukrzyżowanej kilkadziesiąt lat po 
Chrystusie. Zidentyfikowano kość 
piętową przebitą przez żelazny 
gwóźdź. Pozostałości oliwnego drew-
na znalezione między główką gwoź-
dzia a kością pięty wskazywały, że 
przed przebiciem kości gwóźdź był 
wprowadzony przez kawałek drewna, 
utrudniając w ten sposób ofierze 
uwolnienie swoich nóg z pala. Gole-
nie ofiary były połamane. 
 Jak wynika z badań archeolo-
gicznych i danych historycznych, naj-
bardziej preferowanym rodzajem 
krzyża przez Rzymian był niski krzyż 
w kształcie litery T składający się z 
pionowego słupa wysokości 1,8 - 2,4 
m i poprzecznej belki długości 1,5 - 
1,8 m, aczkolwiek w różnych regio-
nach imperium stosowano również 
inne rodzaje ukrzyżowania, w tym 
również tzw. krzyż łaciński. 
 Zwyczajowo skazaniec musiał 
dźwigać krzyż od miejsca biczowa-
nia, aż na miejsce stracenia, zwykle 
poza murami miejskimi. Ze względu 
na duży ciężar całego krzyża (około 
140 kg), skazaniec niósł tylko belkę 
poprzeczną, ważącą od 37 do 54 kg, 
umiejscowioną na karku i balansowa-
ną podczas dźwigania dwoma ramio-
nami przywiązanymi rzemieniami do 
belki. Procesja krzyżowa prowadzo-
na była przez oddział żołnierzy dowo-
dzony przez centuriona. Jeden z żoł-
nierzy niósł tabliczkę (titulus) z na-
zwiskiem i winą skazańca, która 
umieszczana była później na szczy-
cie krzyża. Straży żołnierskiej nie 
wolno było pozostawić ofiary przed 
stwierdzeniem zgonu. 
 Na miejscu kaźni belka była 
czopowana na słupie, z dodatkowym 
ewentualnym przymocowaniem za 
pomocą lin. Aby przedłużyć agonię, 
w środkowo-dolnej części słupa przy-
mocowywano niekiedy kawał nieocio-
sanego klocka lub deski (sedulum). 
Tylko bardzo rzadko i prawdopodob-
nie w czasach po Chrystusie przymo-

jako najbardziej okrutnie zadana śmierć 
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cowywano dodatkowy klocek pod 
stopy, by dokładniej móc przybić je 
do krzyża. 
 Przed ukrzyżowaniem, według 
żydowskiego prawa, skazańcowi po-
dawano mieszaninę mocnego wina z 
mirrą lub żółcią, jako łagodny środek 
odurzający. Ofiarę rzucano na zie-
mię, rozstawiano ramiona i przymo-
cowywano je do niesionej przez nie-
go belki. Przybijanie gwoździami było 
bardziej, niż przywiązanie rzemienia-
mi, preferowane przez Rzymian. Ar-
cheologiczne wykopaliska ukrzyżo-
wanego ciała na przedmieściach Je-
rozolimy w 1968 roku wykazały, że 
gwoździe (o kształtach podobnych do 
używanych dzisiaj do podkładów ko-
lejowych) były długości od 13 do 18 
cm i średnicy 1 cm. Po przymocowa-
niu do belki ofiarę unoszono do góry i 
mocowano na słupie. W przypadku 
krzyża Chrystusa dwóch żołnierzy 
mogło wykonać to bez trudu bez uży-
cia drabiny. Następnie przybijano 
stopy, przeważnie do przedniej czę-
ści słupa, co potwierdzają dokładnie 
ślady znalezione na całunie turyń-
skim. Aby skutecznie je do krzyża 
przymocować, kończyny musiały być 
ugięte w kolanach, a stopy bocznie 
zgięte, U Jezusa, według śladów na 
całunie, spowodowało to zwichnięcie 
prawej stopy. Po przygwoździowaniu 
ofiary przymocowywano tabliczkę z 
nazwiskiem i winą skazańca, a na-
stępnie, co było w zwyczaju, żołnie-
rze dzielili między sobą jego odzież. 
Długość przeżycia na krzyżu wahała 
się między 3 a 4 godzinami, ale mo-
gła trwać do 3 dni i była odwrotnie 
proporcjonalna do intensywności tor-
turowania. Żołnierze zawsze mogli 
skrócić agonię przez połamanie nóg 
poniżej kolan. Nierzadko ofiary były 
po zgonie narażone dodatkowo na 
inwazję insektów, atak dzikich pta-
ków lub drapieżnych zwierząt, chyba 
że rodzina skazańca uzyskała zgodę 
na pogrzeb i mogła zabrać ciało ofia-
ry. Wydanie zwłok mogło się doko-
nać dopiero po uzyskaniu całkowitej 
pewności, że nastąpił zgon. W zwy-
czaju Rzymian, jeden z żołnierzy 
przebijał ciało mieczem lub włócznią, 
zadając śmiertelny cios z prawej stro-
ny klatki piersiowej, co miało być po-

twierdzeniem śmierci skazańca. 
Najczęściej stosowano włócznię 
długości od 1,5 do 1,8 metra, łatwo 
ją więc można było zastosować 
przy niskim krzyżu, a więc na takim, 
na jakim zawisł Jezus. Ślady na 
całunie turyńskim wskazują na ten 
zwyczaj potwierdzania zgonu. 
 Zgon w następstwie ukrzyżo-
wania, jak dzisiaj się uważa, był 
najczęściej wypadkową wielu czyn-
ników. Jednym z nich była sama 
pozycja ciała zawieszonego na 
krzyżu, uniemożliwiająca prawidło-
we oddychanie. Jeżeli jednak ofiara 
była powieszona za ręce wycią-
gnięte nad głową, śmierć mogła 
nastąpić w przeciągu niespełna 
godziny, zwłaszcza gdy nogi ofiary 
były tak przybite, że nie mogła ona 
użyć swych ramion do podniesienia 
ciała do wydechu. Badania przepro-
wadzone na ochotnikach z ciągłym 
monitorowaniem funkcji oddychania 
i krążenia wykazały, że już po 6 
minutach objętość oddechowa spa-
dała średnio o 70%, ciśnienie tętni-
cze o 50%, a częstość serca wzra-
stała dwukrotnie. Po 12 minutach 
oddychanie odbywało się tylko za 
pomocą przepony. Okresowe uno-
szenia ciała przez 20 sekund 
znacznie poprawiały funkcje krąże-
nia i oddychania. Eksperyment mu-
siał być jednakże przerywany po 30 
- 40 minutach, najczęściej z powo-
du rozdzierającego bólu nadgarst-
ków. 
 Należy pamiętać również, że 
ofiary ukrzyżowania były w czasach 
rzymskich poddawane okrutnemu 
biczowaniu, które jeżeli nie kończy-
ły się śmiercią, powodowały znacz-
ne wyczerpanie ofiary, głównie z 
powodu szoku bólowego i utraty 
krwi. Tak więc przyczyna śmierci 
skazańca była najczęściej wielo-
czynnikowa, zależała wiele od okru-
cieństwa poprzedzającego proces 
egzekucyjny, zwłaszcza biczowania 
i innych udręk zadawanych ofierze, 
a zasadniczymi jej elementami były 
uduszenie z niewydolności odde-
chowej, głównie wydechowej, 
wstrząs pokrwotoczny, pourazowy i 
ostra niewydolność serca z możli-
wym prawdopodobieństwem śmier-
telnej arytmii. 
 

Kliniczna ocena kaźni 
Jezusa przed ukrzyżowaniem 

 
 Pierwsze objawy cierpienia 
psychicznego i fizycznego opisuje 
ewangelista Łukasz podczas modli-
twy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym po 
ostatniej wieczerzy. Krwawy pot, 
który pojawił się na ciele Jezusa był 
bardzo rzadko, bo w zaledwie kilku 
przypadkach, opisany w światowej 
literaturze medycznej. Uważa się, 
że mógł być powodowany przez 

gwałtowny strach, niezwykle inten-
sywne przeżycia psychiczne, czy też 
nadmierny wysiłek. Wzmagający się 
lęk przed czekającym cierpieniem i 
rychłą, okrutną śmiercią oraz osa-
motnienie i silne przeżycia psychicz-
ne, spotęgowane opuszczeniem 
przez najbliższych, mogły wywołać 
takie objawy u Jezusa. 
 W nocy po aresztowaniu Jezus 
przebył około 4 km, popychany i bity 
w czasie marszu oraz podczas prze-
słuchań przed Annaszem, Kaifaszem 
i Sanhedrynem. Bezsenna, ciężka 
noc w więzieniu, prawdopodobnie w 
ciężkich warunkach i bez jakiejkol-
wiek możliwości zaspokojenia pra-
gnienia, musiała poważnie osłabić 
skazańca przed czekającym Go bi-
czowaniem i ukrzyżowaniem. 
 Biczowanie było zwyczajowym 
przygotowaniem przed egzekucją 
ukrzyżowania. Nie dotyczyło ono ko-
biet, senatorów i żołnierzy, z wyjąt-
kiem dezerterów. Przed biczowaniem 
skazańca obnażano z szat i przywią-
zywano do słupa z rękami wzniesio-
nymi do góry. Najczęściej biczowanie 
wykonywali dwaj żołnierze, od któ-
rych dyspozycji fizycznej i nastawie-
nia psychicznego do ofiary zależała 
intensywność i siła uderzeń, które 
miały na celu uzyskanie omdlenia lub 
nawet doprowadzenie do śmierci. 
Okrucieństwo tej kary powodowało 
często zmasakrowanie ciała, co w 
połączeniu z silnym bólem i utratą 
krwi było często przyczyną wstrząsu 
oraz miało wpływ na okres agonii 
ofiary na krzyżu. 
 Z powodu całkowitej utraty sił, 
wywołanej poprzedzającymi zadawa-
nymi mu cierpieniami, Jezus z dużym 
prawdopodobieństwem nie mógł sam 
nieść krzyża i nawet krótki dystans 
długości 600 - 650 m pomiędzy Pre-
torium pałacu Piłata, gdzie nastąpiło 
biczowanie, a miejscem ukrzyżowa-
nia naznaczony był kilkunastokrotny-
mi upadkami. 
 Ocenia się, że Jezus już przed 
ukrzyżowaniem był w stanie krytycz-
nym, uwzględniając utratę krwi, silne 
przeżycia emocjonalne i wielkie cier-
pienie fizyczne oraz brak snu, posiłku 
i podaży jakichkolwiek płynów, co w 
tamtym śródziemnomorskim klimacie 
miało istotne znaczenie. 
 Zgodnie ze znajomością ana-
tomii i wiedzą dotyczącą starożyt-
nych metod krzyżowania, można dzi-
siaj zrekonstruować prawdopodobne 
aspekty tej formy powolnej egzekucji, 
w czasie której każda zadawana ko-
lejna rana miała intensyfikować ago-
nię ofiary. Jak wspomniano, biczowa-
nie miało na celu osłabić znacznie 
skazańca, a duża utrata krwi połą-
czona z trudnym do zniesienia bólem 
wywoływała hypotonię ortostatyczną 
lub wstrząs hypowolemiczny. Utratę 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 



6 Maj 2006 Głos Świętego Mikołaja 

Uroczystość I Komunii św. 
W  miesiącu maju, niemalże 

w każdej parafii, przeży-
wamy piękną uroczystość jaką 
jest przyjęcie przez dzieci klas II 
szkół podstawowych Pana Jezusa 
pod postacią chleba. Miesiąc 
wcześniej pierwsza spowiedź św., 
która wprowadza małego czło-
wieka w świat bezkresnej Miłości 
Boga. 
W tym roku dzieci w dwóch gru-
pach przystępowały do Komunii 
św. 7 maja w pełni po raz pierwszy 
we Mszy św. uczestniczyło 62 dzie-
ci, a 14 maja 50 dzieci. 
Oto jak ten uroczysty dzień wspo-
minają dzieci: 
Zuzia Małkowska: „zawsze ma-
rzyłam, żeby przyjąć Pana Jezusa 
do swojego serca. W końcu to ma-
rzenie się spełniło. Przyjęłam Pana 
Jezusa w dniu 14.05.2006 r. o godz. 
10:10. Bardzo się z tego cieszę. 
Dzień ten był piękny bo tak jak już 
mówiłam spełniło się moje marze-
nie. Pogoda w tym dniu była piękna 
i uważam, że był to najpiękniejszy 
dzień w moim krótkim życiu.” 
Mateusz Łukaszewicz: „ja przeży-
łem I Komunię św. uroczyście. 
Przyjąłem pana Jezusa do swojego 
serca i jestem z tego szczęśliwy.” 
Klaudia Krawczyk: „w uroczysto-
ści uczestniczyli moi rodzice, ro-
dzeństwo, dziadkowie, rodzice 
chrzestni, ciocie, wujkowie oraz 
kuzynostwo. Wszystko odbyło się 
bardzo uroczyście. Dzieci mówiły 
wiersze, śpiewaliśmy pieśni i nad-
szedł najbardziej oczekiwany mo-
ment, przystąpiliśmy do Stołu Pań-
skiego. Po Mszy św. ja i moi goście 
poszliśmy do domu, gdzie czekał na 
nas odświętny obiad. Po objedzie 
były lody i ciasto. Po południu wraz 
z mamą, chrzestnymi i babcią po-

szliśmy na nabożeństwo, na któ-
rym dostaliśmy pamiątki i były 
robione zdjęcia. Wieczorem była 
kolacja i po niej rozpakowałam 
prezenty, które dostałam od gości. 
Ten dzień zapamiętam na długo, 
to jeden z najpiękniejszych dni w 
życiu każdego chrześcijanina.” 
Paweł Pokorski: „w tak uroczy-
stym dniu przyszedł do mojego 
serduszka pierwszy raz Pan Jezus. 
Zostałem dzieckiem wielkiej rodzi-
ny. I Komunia św. zostanie w mo-
jej pamięci do końca życia. Pre-
zenty, które otrzymałem zrobiły na 
mnie duże wrażenie i zadowole-
nie. Dziękuje Panu Jezusowi i my-
ślę, że wytrwam z Nim do końca 
życia.” 
Kamila Bogucka: „i oto nadszedł 
ten dzień, dzień mojej I Komunii 
św. na który czekałam z wielkim 
utęsknieniem. Dzień, do którego 
tak bardzo się przygotowywałam. 
Wstałam wraz ze słońcem ubrana 
odświętnie w śnieżnobiałą albę ze 
świecą, różańcem i książeczką w 
dłoni, uroczyście z innymi dziećmi 
weszłam do kościoła, gdzie czekali 
już na mnie moi najbliżsi. Wszyst-
kim nam towarzyszyły ogromne 
emocje, gdyż to właśnie tego dnia 
po raz pierwszy w pełni uczestni-
czyliśmy we Mszy św. Nigdy nie 
zapomnę tej wyjątkowej chwili, 
gdy przyjęłam Pana Jezusa do 
swego serca. Dzień I Komunii św. 
jest jednym z najpiękniejszych dni 
w moim życiu.” 
Kamil Paczos: „14 maja przyją-
łem po raz pierwszy Komunię św. 
Jest to wielka łaska, ale też wiel-
kie zadanie dla mnie. Zawsze będę 
kochał Pana Jezusa, maił dobre 
serce. Będę się starał zaprosić 
Pana Jezusa do mojego serca jak 

najczęściej. Dzień I Komunii św. 
był wspaniałym dniem, bo była u 
mnie moja cała rodzina.” 
Monika Litewka: „w dzień Komu-
nii św. byłam bardzo zdenerwowa-
na, wstałam już o godz. 6:00. Nie 
mogłam nawet zjeść śniadania. Jak 
już ustawiłam się przed kościołem, 
ogarnęła mnie straszna trema, Gdy 
rozpoczęła się Msza św. wszystko 
minęło. To był najpiękniejszy dzień 
w moim życiu. Mam nadzieję, że nie 
zapomnę tych wszystkich niesamo-
witych wydarzeń.” 
 

*   *   * 
 

Ministranci w “GWIEŹDZIE” 

Dnia 8.04.2006 r. ministranci na-
szej parafii wzięli udział w turnieju 
halowej piłki nożnej organizowa-
nym przez diecezjalnego duszpaste-
rza sportu, ks. Mirosława Gogolina. 
Dla naszych sportowców był to 
pierwszy w ich karierze występ w 
tego typu imprezie. Rozegraliśmy 
trzy mecze z drużynami naszej die-
cezji, między innymi z ministranta-
mi parafii pw. Matki Bożej Królo-
wej Męczenników. Niestety żadne-
go meczu nie wygraliśmy, ale wa-
leczności nie można naszym za-
wodnikom odmówić. Skład druży-
ny to: Maciej Karnowski, Woj-
ciech Kononowicz, Tomasz Kono-
nowicz, Kamil Stelmach, Seba-
stian Misiura, Rodryg Grybel, 
Michał Wąsik. 
 

Ks. Jarek 
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M aj od niepamiętnych czasów 
poświęcony jest czci Matki Bo-

żej. Kiedy wszystko w przyrodzie 
kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy 
się do Matki Jezusowej. To jest tak, 
jak w rodzinie. Kiedy człowiek jest 
jeszcze dzieckiem i przeżywa okres, 
który potem z perspektywy lat będzie 
nazywał najpiękniejszym czasem 
życia, okres dzieciństwa - wtedy 
pierwszą i najbliższą, kochającą nade 
wszystko osobą jest dla niego matka. 
Podobnie jest w maju. Cała przyroda 
przeżywa jakby odnawiające się dzie-
ciństwo. Człowiek poddaje się uroko-
wi tego miesiąca i jest to najlepszy 
moment, by pomyśleć o Maryi - Mat-
ce nas wszystkich. 
 Wraz z chrześcijaństwem w 
naszym kraju rozwijał się też kult 
maryjny. Myśli, jakie reprezentował, 
były tak podniosłe i atrakcyjne, że na 
nich opierało się w dużej mierze ży-
cie religijne naszych przodków, one 
stanowiły także natchnienie poetów i 
źródło tematów modlitewnych. Jedna 
z najstarszych świątyń polskich - ka-
tedra gnieźnieńska, zbudowana stara-
niem Mieszka I, otrzymała tytuł Ma-
ryi Wniebowziętej. Opiece Matki 
Bożej oddano również katedry w 
Płocku, Włocławku, we Lwowie. Jej 
imię nosiły opactwa i kolegiaty w 
Sandomierzu, Kaliszu, Łęczycy i 
Opatowie. Jedne z najstarszych świą-
tyń Krakowa i Gdańska nazwane zo-
stały mariackimi, poświęcone bo-
wiem zostały szczególnej czci Bożej 
Rodzicielki. 
 Kronikarz polski Gall Anonim 
opowiada o Bolesławie Krzywo-
ustym, że podczas marszu na Koło-
brzeg "zarządził odprawienie nabo-
żeństwa do Maryi świętej", co na-
stępnie z pobożności przyjął za stały 
zwyczaj. Tenże król, po oślepieniu 
brata Zbigniewa, odmawiał codzien-
ne, w formie aktu pokuty, między 
innymi modlitwami, również Go-
dzinki o Najświętszej Maryi Pannie. 
Na przełomie wieku XIII i XIV wiele 
kazań poświęcono tematyce maryj-
nej. Arcybiskup Świnka w roku 1285 
nakazał księżom odmawiać jako stałą 

modlitwę Zdrowaś Maryjo. Od wie-
ku XV powstawały w Polsce bar-
dzo liczne bractwa religijne i lite-
rackie, mające na celu szerzenie 
kultu Matki Bożej. 
Szybko rozwijająca się pobożność 
maryjna czyniła zadość dwóm natu-
ralnym, głęboko ludzkim potrze-
bom. Maryja jest wzorem moralnej 
czystości i jako Matka Boga naj-
pewniejszą Opiekunką i pomocą we 
wszystkich potrzebach. Polak śre-
dniowiecza, pełen wad i naturalnej 
słabości, odczuwał potrzebę istnie-
nia wzoru doskonałości, który 
mógłby, choćby w jakimś stopniu, 
naśladować. 
 Na długo przed oficjalnym 
ogłoszeniem dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu, pobożność polska 
przypisywała Matce Jezusa wol-
ność od zmazy pierworodnej. W 
nieporadnej jeszcze polszczyźnie, 
śpiewali o Maryi nasi praojcowie: 
"Nad anioły jesteś Panno podwyż-
szona, pierwej grzechem nie zma-
zana, z duszą ciałem w niebo wzię-
ta". Tronem królestwa niebieskiego, 
kwiatem czystości panieńskiej, ko-
rzeniem czystości, radością aniołów 
i miłością wszystkich grzeszników 
nazywa Maryję XV-wieczna pieśń 
polska. 
 W polskiej pobożności po-
stać Maryi - Matki Chrystusa posia-
dała zawsze cechy konkretne, bar-
dzo ludzkie - ukazywano Ją jako 
zbliżającą się do ludzi, znającą ból i 
cierpienie. Śmierć Jezusa, będąca 
przyczyną boleści Maryi, faktem 
wpisanym w dogmat odkupienia, 
jest równocześnie zdarzeniem czy-

niącym Jezusa i Jego Matkę tak bar-
dzo nam bliskimi. 
 Wszystkie nabożeństwa maryj-
ne były dla Polaków szkołą, w której 
w sposób konkretny poznawali teolo-
giczne prawdy wiary i mogli godnie 
oddawać cześć swej Królowej. 
 Gdy w 1837 roku dotarło do 
nas nabożeństwo majowe, bardzo 
szybko zaczęło się upowszechniać w 
wielu stronach kraju, choć jeszcze 
nieoficjalnie. Dopiero w 1852 roku 
po raz pierwszy oficjalnie nabożeń-
stwo takie odprawiono w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie. Po 
30 latach trafiło ono już do wszyst-
kich parafii i stało się bardzo popu-
larne. Nabożeństwo to jest pochwal-
nym hymnem ku czci Bogurodzicy, 
w miesiącu Jej poświęconym, kiedy 
w Litanii loretańskiej wysławiamy Ją 
przeróżnymi tytułami, prosząc, by 
była dla nas, wędrowców ziemi, naj-
lepszą Matką. 
 Zacytujmy na koniec fragment 
wiersza nieznanego poety: 
 

Ty, która kwieciem majowym 
swe szaty 

Przystrajasz: ludu Patronko 
odwieczna, 

Co ziemię w maju przyozdabiasz 
w kwiaty, 

Kiedy nam wiosna zakwita 
słoneczna, 

I kiedy ziemia budzi się uśpiona, 
Bądź pozdrowiona...! 

 
 

Ks. Sławek 

Chwalcie łąki umajone... 
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Ś W I Ę T E G O 

I N F O R M A C J E    P A R A F I A L N E 
Sprawy duszpasterskie 

 

1. W domu katechetycznym, w każdy wtorek. w godz. 
17.00 do 19.00 zbiórka i wydawanie odzieży. 

2. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w każdą śro-
dę o godz. 18.00. 

3. Czerwcowe nabożeństwo codziennie po Mszy św. o 
godz. 18.30. 

4. Spowiedź przed pierwszym piątkiem miesiąca o 
godz. 15.45: 
• dla klas III w środę (31 maja), 
• dla klas IV i V w czwartek (1 czerwca), 
• klasy VI i I gimnazjum zapraszamy w piątek (2 

czerwca). 
5. W środę, 7 czerwca, o godz. 17.45, różaniec za 

zmarłych, których wspominamy w “zdrowaśkach 
rocznych”, o godz. 18.15 Nowenna MB Nieustającej 
Pomocy i o godz. 18.30 Msza św. w intencji tych 
zmarłych. 

6. W maju nie została odprawiona Msza św. za zmar-
łych, których wspominamy w “zdrowaśkach rocz-
nych”. Ta zaległa Msza św. zostanie odprawiona w 
środę, 14 czerwca, o godz. 18.30. 

7. Chrzest w pierwszą sobotę miesiąca - 3 czerwca - na 
Mszy św. o godz. 18.30 oraz w trzecią niedziele mie-
siąca - 18 czerwca - na Mszy św. o godz. 18.30. Po-
uczenie dla rodziców i chrzestnych w dzień poprze-
dzający chrzest po Mszy św. o godz. 18.30. 

8. W niedzielę, 4 czerwca, po Mszy św. o godz. 8.00, 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy 
Żywego Różańca kobiet i mężczyzn. 

9. W poniedziałek (12.06) i wtorek (13.06) przed Bo-
żym Ciałem, o godz. 17.00, przy kościele, zbierają 
się dziewczynki na próbę sypania kwiatków. 

10. W czwartek, 15 czerwca, Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze św. w 
Boże Ciało o godz. 8.00, 9.30, bezpośrednio po pro-
cesji i o godz. 18.30. Po Mszy św. o godz. 9.30 odbę-
dzie się procesja następującymi ulicami: Rynek, Ce-
chowa, Ks. Szydzika, Ryńskiego, Styki, Wyzwole-
nia, Rynek. Bezpośrednio po zakończeniu procesji 
odbędzie się Msza św. Prosimy o liczny i nabożny 
udział w procesji. Prosimy także o zabranie feretro-
nów i chorągwi. Dzieci, które przystąpiły w maju do 
I-szej Komunii św. wezmą udział w procesji w stro-
jach komunijnych. 

11. W czasie oktawy Bożego Ciała będzie procesja po 
wieczornej Mszy św. Zakończenie oktawy Bożego 
Ciała (poświęcenie wianków) nastąpi w czwartek, 
22 czerwca, a uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przypada w piątek, 23 czerwca. 

12. We wtorek, 13 czerwca, o godz. 20.00, nabożeństwo 
do Matki Bożej Fatimskiej. Msza św. o godz. 20.00, 
następnie procesja maryjna ze świecami. 

13. W piątek, 16 czerwca, po Mszy św. o godz. 18.30, 
Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny i Ojca Święte-

go. Po Mszy św. odbędzie się wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i modlitwy oraz rozważania dla 
wszystkich członków Akcji Katolickiej. Po modli-
twach, w domu katechetycznym, spotkanie Akcji Ka-
tolickiej. 

 
Sprawy gospodarcze 

 

1. Została zapłacona druga rata (5.000 zł) za położenie 
płytek granitowych w kościele. W czerwcu zapłacimy 
ostatnią ratę. 

2. Ofiary do puszek w maju wyniosły 1.900 zł. Bóg za-
płać za te wszystkie ofiary. 

3. Do 24 czerwca br. kolejne 7 rodzin złożyło ofiarę na 
ławki w wysokości 930 zł. 

 
Odeszli do wieczności 

 

Helena Szczerbiak, lat 84, z ul. Wyzwolenia, 
Maksymilian Badziągowski, lat 98, z ul. Wyzwolenia, 
Klara Roehle, lat 86, 
Edmund Srtehlau, lat 91. 
 

Zostali ochrzczeni 
 

Julia Wesołowska, 05.02.2006 r. 
Jakub Klunek, ur. 11.02.2006 r. 
Bartosz Hesse, ur. 21.01.2006 r. 
Klaudia Cyzman, ur. 01.02.2006 r. 
Karolina Dalke, 16.01.2006 r. 
Norbert Borkowski, ur. 02.01.2006 r. 
Amelia Katafiasz, ur. 13.11.2006 r. 
Iga Kulczyńska, ur. 24.01.2006 r. 
Jakub Kujawa, ur. 12.12.2005 r. 
Wiktoria Bdziony, ur. 30.04.2005 r. 
Marek Jagielski, ur. 01.01.2006 r. 
Antoni Węglikowski, ur. 08.04.2006 r. 
Róża Sławińska, ur. 11.02.2006 r. 
Olivier Bukowiecki, ur. 27.03.2006 r. 
Oliwia Redwańska, ur. 06.11.2005 r. 
Oliwier Balik, ur. 31.01.2006 r. 
Dawid Grajek, ur. 14.04.2006 r. 
Kacper Kędzierski, ur. 01.04.2006 r. 
Marta Erdman, ur. 02.03.2006 r. 
 

Zawarli związek małżeński 
 

Ilona Juszczyk i Maciej Bochuciński 
Katarzyna Brzozowska i Tomasz Hutek 
Marta Krasińska i Przemysław Pol 
Joanna Osińska i Waldemar Wasielewski 
Honorata Szermer i Janusz Rogowski 
Agnieszka Uss i Paweł Jankowski 
Magdalena Śledzikowska i Grzegorz Turek 
Patrycja Galijewska i Wojciech Kornaszewski 
Elżbieta Woźniak i Michał Raczyński 
Izabela Jaśkowiak i Robert Zawadzki 
Maria Szczukowska i Jakub Stępkowski 
Karolina Liana i Paweł Zajączkowski 
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krwi pogłębiało otwieranie zaschnię-
tych ran przez powalanie ofiary na zie-
mię przed przybiciem do krzyża. Rów-
nież z każdym oddechem na krzyżu 
nie zagojone rany od biczowania były 
narażone na otwieranie i dalsze krwa-
wienie w zetknięciu z surowym i 
szorstkim drzewem krzyża, co powo-
dowało dalszą utratę krwi. 
Miejscem przybijania gwoździ do rąk 
były nadgarstki, gdyż jak wykazano, 
tylko kości i więzadła przegubu ręki, a 
nie dłonie, mogą utrzymać ciężar ciała. 
Gwoździe wbijano pomiędzy kość pro-
mieniową, a kości nadgarstka lub po-
między same kości nadgarstka, prok-
symalnie do troczka mięśni zginaczy i 
więzadeł nadgarstka. Pomimo, że 
gwóźdź przechodził przeważnie po-
między kośćmi i nie powodował zła-
mań, samo uszkodzenie okostnej wy-
woływało ból nie do zniesienia. Co wię-
cej, wbijany gwóźdź mógł miażdżyć lub 
uszkodzić nerw pośrodkowy, powodu-
jąc rozrywający ból obu ramion, pora-
żenie części kończyny i niedokrwienne 
przykurcze. 
 Stopy były najczęściej przybija-
ne do przedniej części krzyża przez 
pierwszą lub drugą przestrzeń śródsto-
pia. Jest bardzo prawdopodobne, że 
zarówno nerw strzałkowy, jak i gałązki 
nerwu podeszwowego również ulegały 
urazom przez wbijane gwoździe, co 
powodowało rozdzierający ból, który, 
jak dzisiaj wiemy, jest trudny do opa-
nowania nawet środkami narkotyczny-
mi. 
 Najbardziej brzemiennym w 
skutkach, patofizjologicznym następ-
stwem ukrzyżowania, było uniemożli-
wienie prawidłowego oddychania, 
zwłaszcza uzyskania prawidłowego 
wydechu. Ciężar ciągnący ciało w dół 
na rozciągniętych ramionach i zgiętych 
kolanach wymuszał ustawienie mięśni 
międzyżebrowych w pozycji wdecho-
wej i uniemożliwiał bierny wydech. Wy-
dech mógł się dokonywać tylko za po-
mocą mięśni przepony, oddech był 
więc płytki, niewydolny, z szybko roz-
wijającą się hyperkapnią i kwasicą od-
dechową. Aby dokonać wydechu ofiara 
musiała wznieść ramiona i opierając 
się na stopach rozprostować kolana. 
Ten manewr wywoływał z kolei prze-
szywający ból przebitych stóp i nad-
garstków z podrażnionych i uszkodzo-
nych gwoźdźmi nerwów oraz ból pora-
nionych pleców, ocierających się o 
nieociosane surowe drzewo krzyża. 
Rozwijające się w następstwie zmę-
czenia i zaburzeń gospodarki wodno-
elektrolitowej tężcowe kurcze mięśnio-
we powodowały, że oddychanie stawa-
ło się niemożliwe. 
 

Medyczne aspekty 
agonii i śmierci krzyżowej Jezusa 

 
 Według źródeł Nowego Testa-

(Ciąg dalszy ze strony 5) mentu Jezusa ukrzyżowano około 
godziny 9:00 rano, co w rozumieniu 
ewangelicznym można również in-
terpretować jako okres czasu po-
między godziną 9:00 rano a 12:00 
w południe. Jak wcześniej wspo-
mniano, nie wiadomo dzisiaj z całą 
pewnością, na jakim krzyżu doko-
nano egzekucji - czy był to typowy 
krzyż łaciński, jaki znamy dzisiaj, 
czy też, co jest bardziej prawdopo-
dobne, niski krzyż, w kształcie litery 
T, tzw. tau cross. Fakt, że Jezusowi 
podano do picia gąbkę nasączoną 
winem z octem zatkniętą na łody-
dze hyssopu (przypuszczalnej dłu-
gości ok. 50 cm) może być silnym 
dowodem przemawiającym za ni-
skim krzyżem. 

 Jak podaje ewangeliczny 
przekaz Mateusza Jezus odezwał 
się z krzyża tylko siedem razy. Każ-
de wypowiadane słowo musiało 
sprawiać duże cierpienie, gdyż wy-
powiedzi mogły odbywać się tylko 
w fazie czynnego niefizjologicznego 
wydechu wymuszonego pozycją 
zwisającego ciała. Około godziny 
3:00 po południu Jezus wydał gło-
śny okrzyk i zwiesił głowę, co pilnu-
jący żołnierze i obecni przy krzyżu 
uznali za moment zgonu, potwier-
dzonego następnie przebiciem bo-
ku Jezusa żołnierską włócznią i 
wypływem z rany krwi i wody. 
 Ewangelista Jan w opisie 
ukrzyżowania nie precyzuje dokład-
nie strony przebitego ciała. Według 
rzymskiego zwyczaju był to bok 
prawy, a duża ilość wypływającej 
krwi pochodziła raczej z wypełnio-
nych jam prawego serca, niż grubo-
ściennej, obkurczonej lewej komo-
ry. Pewne utrudnienia w medycz-
nym ujęciu tego faktu związane są 
z interpretacją opisu dotyczącego 
kolejności wypływu “krwi i wody” z 

rany. W opisie Janowym umiejsco-
wienie krwi przed wodą nie musiało 
oznaczać kolejności wypływu obu 
płynów, gdyż w tradycji starogreckiej 
kolejność stów wynikała raczej z ich 
znaczenia i nie musiała koniecznie 
oznaczać ich czasowej zależności. 
Słowo “woda” można interpretować 
więc jako surowiczy płyn z opłucnej 
lub/i z worka osierdziowego. Źródłem 
wypływającej krwi z kolei mogły być 
jamy prawego serca lub worek osier-
dziowy. Należy również wziąć pod 
uwagę obecność krwistego płynu w 
jamie opłucnowej z uszkodzenia klat-
ki piersiowej przez uderzenia zada-
wane Jezusowi kijem oraz biczowa-
nie rozrywające skórę, mięśnie i na-
czynia międzyżebrowe oraz prowa-
dzące do poważnych urazów kost-
nych. 
 Jezus zmarł stosunkowo szyb-
ko, w przedziale czasu od 3 do 6 go-
dzin po ukrzyżowaniu. Fakt, że Jezus 
zwiesił głowę i skonał po głośnym 
okrzyku, może sugerować możliwość 
dodatkowej nagłej przyczyny zgonu. 
Taką najprostszą interpretacją może 
być pęknięcie serca wolnej ściany 
lewej komory z wylaniem się krwi do 
worka osierdziowego i wtórną tampo-
nadą serca, aczkolwiek rzadko do-
chodzi do tego powikłania w pierw-
szych godzinach zawału. Należy 
mieć na uwadze, że w przebiegu 
wstrząsu z utraty krwi, płynów ustro-
jowych, dużych urazów ciała i wiel-
kiego cierpienia fizycznego mogły się 
rozwinąć objawy rozsianego krzep-
nięcia wewnątrznaczyniowego z 
ewentualną zatorowością naczyń 
wieńcowych serca, drobnymi skrze-
plinami i wtórnym zawałem serca. 
 Należy uwzględnić również 
opisywany toksyczny wpływ na serce 
wysokich stężeń katecholamin uwal-
nianych w wyniku nadmiernie silnych 
emocji, uszkadzających mięsień le-
wej komory z dramatycznym spad-
kiem kurczliwości, obrzękiem płuc, 
wstrząsem kardiogennym i wyzwala-
jących śmiertelne arytmie z migota-
niem komór włącznie. 
 Podsumowując, przyczyna 
zgonu Jezusa była wieloczynnikowa, 
aczkolwiek każdy z opisywanych 
czynników niezależnie, jak wstrząs 
pokrwotoczny, ostra niewydolność 
oddechowo-krążeniowa spowodowa-
na ciężkimi penetrującymi urazami 
klatki piersiowej, ciężkie zapalenie 
płuc z płynem wysiękowym w jamie 
opłucnowej, uduszenie z niewydolno-
ści wydechowej spowodowane ukrzy-
żowaniem, zawał serca, czy groźna 
arytmia serca, mógł doprowadzić do 
szybkiego zgonu. 
 

dr hab. med. Władysław Sinkiewicz 
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii 

Collegium Medicum UMK 
Oddział Kardiologii z Zakładem 

Diagnostyki Kardiologicznej 
Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
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Ci, którzy przychodzą do AA z terapii, 
przynoszą ze sobą także inne problemy, 
nie dotyczące alkoholu. Przychodzą z 
czymś, co nazywają "uzależnieniem che-
micznym". Informują grupę, że są alkoho-
likami, że mają wiele innych uzależnień. 
Można powiedzieć, że przedstawiamy się 
jako alkoholicy oraz "coś jeszcze", "ex 
małżonkowie", "rozwodnicy", "bankrut", 
ale jedyny problem, którym zajmuje się 
AA związany jest z alkoholem. 
Jest takie powiedzenie "bądź czysty". 
Może należałoby je zmienić na "bądź 
trzeźwy"? Bycie "czystym" oznacza wiele 
rzeczy, bycie trzeźwym - tylko jedną. Za-
nim wszyscy się pogubimy, pozwólcie 
przypomnieć sobie o podstawowych za-
sadach AA. Wszyscy jesteśmy odpowie-
dzialni za przenoszenie wiadomości o 
przebudzeniu duchowym, które jest rezul-
tatem Kroków 1-11. Wiele spotkań odbyło 
się tylko po to, aby pokazać jak okropne 
jest życie w trzeźwości. Ostatnio jedna 
AA powiedziała, że nie zgadza się z tym, 
że alkoholik w literaturze kojarzony jest z 
mężczyzną. Mówiła, że chciałaby zoba-
czyć w literaturze nowoczesny sposób 
myślenia. Uderzyła mnie ta myśl: "czy ten 
komentarz jest rozwiązaniem, czy czę-
ścią problemu?". Myśl, ze AA podsuwa 
rozwiązanie tylko problemu alkoholowego 
nie zgadza się z moim doświadczeniem. 
Program wniósł dużo więcej w moje ży-
cie. Doświadczyłem rozwiązania proble-
mów psychicznych, emocjonalnych i 
mentalnych, problemów finansowych i 
alergii skórnej. Widziałem ludzi, którzy 
używali od dzieciństwa inhalatorów, od-
rzucili je, nie były im już potrzebne. Znam 
osoby które od dzieciństwa się jąkały, 
kiedy zaczęły realizować w swoim życiu 
Program AA, wszystko minęło lub jest 
znacząca poprawa. Nie pozwólmy sobie 
na zapomnienie o podstawach! Podstawa 
to 12 Kroków, które układają się w pro-
gram odnowy. 
Wielka Księga, sponsor, Siła Wyższa, 
wszystko to przychodzi do nas za pośred-
nictwem 12 Kroków, Tradycji, regularnych 
spotkań oraz przeżywania chwili obecnej. 
Ludzie trzeźwieli we wspólnocie na długo 
przed powstaniem ośrodków terapii. AA 
działa. Nie potrzebuje napraw ponieważ 
jest spójne. Alkoholik jest człowiekiem 
złamanym i on właśnie potrzebuje napra-
wy. Nigdy nie zrobiłbym nic, co zmieniło-
by AA. AA musi istnieć dla nowego czło-
wieka w takiej formie, w jakiej istniało 
począwszy od założycieli poprzez pierw-
sze grupy AA na świecie. Pozostańmy na 
zawsze w tej prostocie i pamiętajmy o 
podstawach AA - 12 Kroków i 12 Tradycji. 
 

Wdzięczny, 
anonimowy alkoholik 

 
 
 
 

 
GRUPA AA “TRZEŹWOŚĆ” 
przy parafii pw. św. Mikołaja 

w Starym Fordonie 
ul. Wyzwolenia 2, II piętro 

J edna z amerykańskich wytwórni fil-
mowych sfilmowała "Kod Leonarda 

da Vinci" autorstwa Dana Browna anty-
katolicką powieść, przetłumaczoną do-
tychczas na kilkadziesiąt języków i 
sprzedaną w wielomilionowym nakła-
dzie. Biorąc pod uwagę, że autor po-
wieści w sposób dowolny miesza fakty 
z wytworami własnej fantazji, przedsta-
wiając je jako twierdzenia naukowe, 
jako przewodniczący Rady Naukowej 
Konferencji Episkopatu Polski czuję się 
zobowiązany do zajęcia stanowiska w 
tej kwestii. Dla milionów ludzi powieść 
ta staje się bowiem pierwszą, a może 
nawet jedyną okazją do kontaktu z hi-
storią Kościoła i doktryną chrześcijań-
ską. Przedstawienie obu tych obszarów 
nauk w kłamliwy sposób rodzi określo-
ne groźne konsekwencje. 
Powieść zawiera następujące fałszy-
we historycznie i teologicznie twier-
dzenia: 
1. Chrześcijanie od początku nie wie-
rzyli w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Do-
gmat ten nakazał przyjąć ze względów 
politycznych Cesarz Konstantyn na 
soborze w Nicei w 325 roku. 
2. Jezus nie żył w bezżeństwie. Jego 
"żoną" była Maria Magdalena, której 
Jezus miał powierzyć kierowanie Ko-
ściołem. Urodziła ona potomstwo Jezu-
sa, które dało początek francuskiej dy-
nastii Merowingów, uważanej przez 
autora za tzw. Świętego Graala. 
3. Jezus i Maria Magdalena mieli rzeko-
mo reprezentować dwojakość męsko-
żeńską (tak jak Mars i Atena, Izis i Ozy-
rys); pierwsi naśladowcy Jezusa mieli 
ubóstwiać "boską kobiecość"; kobiece-
mu pierwiastkowi boskości była i jest 
oddawana cześć w sekretnej organiza-
cji zwanej "zakon Syjonu", do której 
miał należeć m.in. Leonardo da Vinci. 
4. Według autora książki, Kościół Kato-
licki, stworzony przez Konstantyna w 
roku 325, w ciągu dziejów prześladował 
niewinnych czcicieli "boskiej kobieco-
ści", paląc na stosach tysiące czarow-
nic, niszcząc wszystkie gnostyczne 
"ewangelie" i pozostawiając tylko cztery 
z nich te, które najbardziej mu odpowia-
dały. Według autora powieści Kościół 
rzekomo stara się nie dopuścić, by bo-
haterowie odkryli światu tajemnicę, że 
Graal to dzieci Jezusa i Marii Magdale-
ny, i że pierwszy bóg gnostycznych 
"chrześcijan" był kobietą. 
 Odnosząc się do powyższych 
stwierdzeń, trzeba z całą stanowczo-
ścią stwierdzić, że Ewangelie według 
Mateusza, Marka, Łukasz i Jana, po-
dobnie jak inne Pisma Nowego Testa-
mentu, cieszyły się niekwestionowanym 
autorytetem wśród pierwszych chrze-
ścijan i dlatego zostały włączone do 
kanonu biblijnego. Teksty te znane są z 
bardzo wczesnych odpisów i zostały 
przez Kościół uznane za autentyczne. 
Warto podkreślić, że teksty innych sta-
rożytnych dzieł (m.in. dzieł Platona i 
Arystotelesa) znane są ze znacznie 
późniejszych, powstałych setki lat po 
oryginałach kopii, a mimo to nikt nie 

kwestionuje ich autentyczności. 
 Autentyczne, wchodzące w 
skład kanonu biblijnego Ewangelie 
przedstawiają Jezusa jako Boga i to 
właśnie ta prawda stała się powodem 
ukrzyżowania Jezusa. Byłoby absur-
dem, gdyby chrześcijanie pierwszych 
wieków oddawali życie za kogoś, kto 
był tylko człowiekiem. Świadectwo mę-
czenników składane od samego po-
czątku chrześcijaństwa, także w cza-
sach konstantyńskich, potwierdza, że 
wierzyli oni w Chrystusa jako Boga, 
gdyż władze cesarstwa rzymskiego 
nakazywały im wyrzeczenie się tej wia-
ry poprzez oddanie czci bogom rzym-
skim. 
 Obok pism kanonicznych poja-
wiały się u początków chrześcijaństwa 
apokryfy, (będące często wytworem 
fantazji), mające tylko za kanwę osobę i 
naukę Chrystusa. Pisma te czerpały 
często z pogańskich i wierzeń i gno-
styckich systemów myślowych, odrzu-
cając to, co w chrześcijaństwie było dla 
nich trudne j do przyjęcia (np. bóstwo i 
dziewiczość Jezusa). Popularność po-
wieści "Kod Leonarda da Vinci" bierze 
się właśnie stąd, że współcześnie wielu 
żądnych zysku i sensacji autorów usiłu-
je czerpać z tych właśnie źródeł, trafia-
jąc, niestety, ze swymi irracjonalnymi 
teoriami na podatny grunt ignorancji 
religijnej. 
 Odrzucając racjonalne wytłuma-
czenie rzeczywistości Dan Brown i je-
mu podobni wykorzystują ideologie i 
kulty, takie jak New Age, okultyzm, teo-
rie spiskowe, neopogaństwo, astrolo-
gia, zapożyczenia 1 z kultury orientalnej 
i indiańskiej oraz feminizm, by stworzyć 
sugestywny obraz, służący do zręcznej 
manipulacji, mającej na celu zdyskredy-
towanie Kościoła Katolickiego. W to 
miejsce gloryfikowana jest masoneria 
wraz z jej tajemną wizją świata. 
 W książce znajduje się także 
wiele rażących błędów historycznych. 
Dotyczą one m.in. Soboru Nicejskiego, 
krucjat, działalności inkwizycji, zakonu 
templariuszy czy historii sztuki. Zdarza 
się też, że postaciom historycznym 
przypisywane są fikcyjne biografie. 
 Wydaje się, że wydana w wielo-
milionowym nakładzie powieść, obok 
podważenia autorytetu Kościoła, ma na 
celu przysporzenie autorowi i wydaw-
com jak największych zysków. Okazuje 
się bowiem, że po wydaniu powyższej 
pozycji znacznie wzrosła sprzedaż ksią-
żek pseudohistorycznych o Kościele, 
pism gnostyckich, literatury feministycz-
nej i dotyczącej bóstw pogańskich. 
 Należy jednak z całą stanowczo-
ścią stwierdzić, że to nastawione na 
zysk przedsięwzięcie, posługujące się 
fałszowaniem prawdy historycznej  
i teologicznej, jest z etycznego punktu 
widzenia nie do przyjęcia i domaga się 
jednoznacznego odrzucenia. 
 Warto również podkreślić, że 
zjawisko, którego przykładem jest po-
wieść Dana Browna, świadczy o smut-
nej i niepokojącej tendencji do komplet-
nej irracjonalizacji współczesnego czło-
wieka i jest wyraźnym odchodzeniem 
od bronionego przez chrystianizm  
w ciągu dwóch tysięcy lat rozumu. 
 

+ Stanisław Wielgus 
Przewodniczący Rady Naukowej 

Konferencji Episkopatu Polski 

AA 
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...na przestrzeni wieków i dziś 
 

Historia nabożeństw majowych roz-
poczęła się w V wieku, w Egipcie. 
Tamtejsi chrześcijanie, Koptowie, 
przez cały maj zbierali się na śpiewie 
ku czci Maryi. W XIII wieku nabo-
żeństwa pojawiły się lokalnie w 
Hiszpanii. Rozszerzeniu na większą 
skalę przyczynił się jezuita o. Hanni-
bal Dionisi, wydając książkę 
“Miesiąc Maryi”, opisującą różne 
formy kultu, a także rady praktyczne, 
dotyczące m. in. ozdabiania wizerun-
ków oraz propozycje modlitw do od-
mawiania. Kolejną ważną osobą w 
tej historii był Włoch o. Alfons Maz-
zorali. Napisał on list do biskupów 
włoskich, polecając ustanowienie 
maja miesiącem poświęconym szcze-
gólnie Matce Bożej. W 1814 roku 

W  pionowym owalu obwiedzio-
nym prostą, złotą ramą, na 

księżycu o rogach zwróconych ku 
górze stoi postać Maryi z twarzą 
skierowaną ku niebu. Po bokach 
znajdują się anioły z dużymi skrzy-
dłami wysuniętymi poza ramy sceny, 
które ujmują Maryję za dłonie i uno-
szą Ją do góry. Tło wokół NMP po-
kryte obłokami. Całość utrzymana w 
pastelowych kolorach. Fordońskie 
przedstawienie sceny Wniebowzięcia 
jest zredukowanym ujęciem tematu. 
Zazwyczaj bowiem ikonografia była 
bardziej rozbudowana. Całość sceny 
dzielono na dwie sfery: ziemską i 
niebiańską. W tej górnej niebiańskiej 
sferze pojawiały się postacie anio-
łów, często w towarzystwie wszyst-
kich lub niektórych osób Trójcy 
Świętej, które witali Maryję pośród 
zbawionych. Z kolei na ziemi grono 
apostołów i uczniów spoglądało ku 
górze na odchodzącą Maryję. Ten 
dwupodział stosowali właściwe 
wszyscy mistrzowie począwszy od 
średniowiecza. 
 Najbardziej znane w historii 
sztuki przedstawienia Wniebowziętej 
to obrazy: Andrea del Sarto - nama-
lowany w 1529 obecnie w Galerii 
degli Ufizzi we Florencji; dzieło Ju-
ana Martina Cabezalero 1665-70, 
obecnie w Museo del Prado w Ma-
drycie; w tym samym muzeum znaj-
dują się również dwa obrazy MB 

Wniebowziętej pędzla Anniballe 
Carracciego z 1590 i z 1600; El 
Greco 1577, wiszący w Art Institu-
te of Chicago, dzieło Carlo Marat-
tiego 1689, zdobiące kościół S. Ma-
ria del Popolo w Rzymie; słynne 
przedstawienie Estebana Murillo 
1670 w petersburskim Ermitażu; 
obraz Nicolasa Poussin’a 1650, 
znajdujący się w paryskim Luwrze; 
dwa przedstawienia Wniebowzięcia 
pędzla Rubensa z 1620 i 1626; 
dzieło autorstwa Tycjana 1516-18 
w kościele S. Maria Gloriosa dei 

Frari w Wenecji. Godne uwagi są 
również freski malowane przez: Fra 
Filippino Lippiego 1489-91 w S. Ma-
ria Sopra Minevra, Coreggia 1526 w 
parmeńskim Duomo; oraz Benozzo 
Gozzoli 1484 w Bibliotece Miejskiej 
w Castelfiorentino. Znane i cenione 
są również rzeźbiarskie ujęcia tego 
tematu, np.: marmurowe dzieło dłuta 
Asama Egida Quirina w kościele 
pielgrzymkowym w Rohr (Bawaria) 
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papież Pius VII wydał bullę akcep-
tującą nabożeństwa majowe, a Pius 
IX zalecił wystawianie w tym cza-
sie Najświętszego Sakramentu. 
Polskie dokumenty podają, że od 
1852 roku były one na pewno od-
prawiane w Warszawie, w kościele 
św. Krzyża, choć 
możliwe jest wcze-
śniejsze pojawie-
nie się tej formy 
kultu w innych 
miejscach. Wzglę-
dy praktyczne na 
wsi (duże odległo-
ści do kościoła) 
doprowadziły po-
wszechnego odpra-
wiania nabożeństw 
przy krzyżach i 
kapliczkach. Pięk-
ny obyczaj mimo 
wielu trudności 

przetrwał do dziś. 
Dlatego 1 maja zaczęliśmy spotykać 
się przy krzyżu na Wyszogrodzie aby 
i tu Maryja doznała uwielbienia. 

Na podstawie tygodnika Niedziela 
opr. Jacek Szkoła 

Fot. Tadeusz Kunk 


