


 Obecny rok liturgiczny 
oraz kalendarzowy z powodu 
1050. rocznicy Chrztu Polski  
i rozpoczętego 8 grudnia Roku 
Miłosierdzia, jest niewątpliwie 

wyjątkowy. W związku z tymi wydarzeniami 
„Lenda”, którą mam zaszczyt zaprezentować, 
tematycznie łączy ze sobą kwestie chrztu jako 
sakramentu, przez które objawia się Boże 
Miłosierdzie. Autorzy naszych artykułów przy-
glądali się temu zagadnieniu, jakim jest sakra-
ment inicjacji chrześcijańskiej z różnych per-
spektyw, pod kątem historycznym, liturgicz-
nym, duchowym czy społecznym. 

W naszym biuletynie nie mogło oczywiście 
zabraknąć wywiadu, który przeprowadziliśmy 
tym razem z twórcą portalu internetowego 
bosko.pl ks. Wojciechem Kułakiem SDB. Może-
my przeczytać świadectwa współbraci, a także 
relację z wyjątkowego spektaklu podczas 
uroczystości Księdza Bosko. Z kolei w klimat 
zbliżających się świąt wielkanocnych wprowadzi 
nas refleksja nad fragmentem Pisma Świętego 
o zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawcy. 
Tak jak w poprzednim numerze naszego semi-
naryjnego biuletynu, tak i w obecnym nie tylko 
alumni tworzyli ten numer, ale również księża  
i dzieci z naszego Oratorium. 

Tytuł Zaczerpnij wody  - urwany fragment 
nawiązujący do czerpania przez nas od Boga ze 
zdrojów miłosierdzia, w doskonały sposób łączy 
ze sobą wszystko, co przygotowaliśmy w tym 
numerze. O tym synkretyzmie będziemy także 
mieli okazję przeczytać w jednym z artykułów. 

Warto zaznaczyć, że obecne wydanie 
„Lendy” jest nieco obszerniejsze od ostatniego 
numeru i bije rekord, jeśli chodzi o ilość egzem-
plarzy. Na koniec życzę więc wszystkim Czytel-
nikom udanej lektury. 
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 Przeglądając ro-
dzinne zdjęcia sprzed lat, 
na pewno wielu z nas za-
trzymuje się przy tych 
przedstawiających na-
szych rodziców trzymają-

cych nas nad chrzcielnicą. To początek cze-
goś ważnego w życiu każdego z nas: zasia-
nie ziarna Bożej obecności w naszym prze-
mijaniu, w drodze na spotkaniu z Bogiem – 
dawcą życia. To małe ziarno może się w nas 
stawać potężnym drzewem wiary dającej 
nadzieję, zmieniającej rzeczywistość, budu-
jącej relacje w oparciu o miłosierną miłość, 
która – jak naucza papież Franciszek – jest 
tożsamością Boga. W tym kontekście, pa-
trząc na zdjęcie z chrztu, powinniśmy od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy ziarno 

chrztu rozwija się we mnie proporcjonalnie 
do mojego rozwoju fizycznego i psychicz-
nego, czy pozostaje nadal małe, nierozwi-
nięte, może nadal oczekuje na dogodny 
czas wzrostu, rozwoju i owocowania? Co 
zrobić, aby mu pomóc? Według tradycji 
duchowości chrześcijańskiej, odpowiedź 
jest prosta: zacząć od prostej modlitwy 
serca, najlepiej systematycznej, następnie 
próbować rozważać Biblię – Słowo Boga do 
ludzi, a potem przypomnieć sobie o sakra-
mentach świętych, które są najprostszym  
i najpewniejszym sposobiem uzyskiwania 
łaski uświęcającej. 

Pisząc wstęp do obecnego numeru 
Lendy o chrzcie i miłosierdziu, chyba nie 
można podejść do tego tematu inaczej, jak 
tylko zaczynając od siebie, od własnego 

przeżywania głębi prawdy  
o Zbawieniu podarowanym 
nam przez Jezusa Chrystusa, 
otrzymanym w chrzcie świę-
tym. Odkrywając piękno tego 
wydarzenia, lepiej zrozumiemy, 
czym jest przeżywanie 1050. 
rocznicy chrztu narodu polskie-
go oraz dlaczego przyjęty przez 
nas chrzest powinien dojrzeć do 
takiego kształtu wiary, byśmy 
byli na co dzień świadkami mi-
łosierdzia. Niech taka refleksja 
uczyni nas żyzną glebą, w której 
ziarno zasiewane w naszym 
sercu będzie przynosić piękne 
plony zbóż, z których powstaną 
chleby na miarę przeżywanego 
Roku Miłosierdzia Bożego. 
 

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 

Ziarno chrztu w glebie miłosierdzia 
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Kronika seminaryjna 

25 października 2015 – wyjazd kulturalny  
Celem wyjazdu kulturalnego była Łódź – 

miasto, które nieodparcie kojarzy się z prze-
mysłem i sztuką filmową. Odwiedziliśmy Mu-
zeum Kinematografii i cenioną na świecie 
Szkołę Filmową. Po pamiątkowym zdjęciu na 
słynnych schodach prowadzących do Rektora-
tu, zasiedliśmy w sali kinowej, by obejrzeć film 
"Intruz". Wieczór spędziliśmy spacerując po 
centrum tego przemysłowego miasta.   

27 października 2015 – XII SpotkanieSympatyków i Przyjaciół LądzkiegoSeminarium 
"Rola kobiety wielodzietnej w dzisiejszym świecie" - nad tym tematem pochylili się 

sympatycy i Przyjaciele lądzkiego seminarium. Swoimi refleksjami podzieliła się pani  
dr Małgorzata Pawlus. Wskazywała na zalety rodziny wielodzietnej, a także na trudności, 
które zniechęcają małżeństwa do posiadania licznego potomstwa. Spotkanie uświetnił kon-
cert fortepianowy wykonany przez wyróżnionego na XIV Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina pana Jacka Kortusa. 

11 listopada 2015 – Dzień Niepodległości 
Wdzięczni naszym przodkom za odzyskanie niepodległości, obchody narodowego 

święta rozpoczęliśmy od „małego muzykowania”, w którym dzieci i młodzież naszego ora-
torium grali i śpiewali utwory o tematyce patriotycznej. Z kolei przy mogile Powstańców  
z 1863 r. lądzkie drużyny ZHR odbyły uroczysty apel. Centralnym punktem uroczystości 
była Msza Święta, w której mogliśmy podziękować Bogu za wolną Polskę i prosić o dalsze 
jej trwanie.  

13-15 listopada 2015 – Weekend z księdzem Bosko  
Na pierwszy w obecnym roku szkolnym Weekend z księdzem Bosko przyjechało  

13 chłopców w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z Kniewa, Bydgoszczy, Pleszewa 
i Szubina. Podstawowym zadaniem tych spotkań jest przybliżenie młodych ludzi do Boga  
i pomoc w odnalezieniu ich drogi życiowej.  

27 - 29 listopada – Drzwi 
otwarte w seminarium  
Wiele można mówić o powoła-
niu, ale nic nie zastąpi osobiste-
go świadectwa. Dlatego  
w ostatni weekend listopada 
zorganizowano drzwi otwarte 
dla wszystkich, którzy chcieliby 
kroczyć za Chrystusem śladami 
księdza Bosko. Do Lądu przyje-
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chało 9 chłopców, którzy mogli zasmakować życia seminaryjnego poprzez włączenie się  
w rytm naszego życia - modlitwę, pracę i naukę. 

11 – 13 grudnia 2015 – Weekend z ks. Bosko 
Druga odsłona weekendowych spotkań z Wielkim Wychowawcą odbyła się pod ha-

słem "Ksiądz Bosko i młodzież". Wzięło w niej udział 20 chłopaków, którzy ten czas spędzili 
na modlitwie przeplatanej zabawą, pracą i zdobywaniem wiedzy.  

10 stycznia 2016 – Jasełka i opłatek w oratorium 
W niedzielę Chrztu 

Pańskiego, po uroczystej 
Mszy Świętej, wszystkie 
grupy oratoryjne i parafial-
ne zebrały się w Sali Opac-
kiej, aby obejrzeć jasełka 
zaprezentowane przez 
oratoryjną grupę teatralną.  
Tuż po nich odbyło się spo-
tkanie opłatkowe w orato-
rium. 

19 stycznia 2016 – święto wspólnoty 
Imieniny dyrektora wspólnoty – w Lądzie jest nim ks. Mariusz Chamarczuk – są jedno-

cześnie świętem całej wspólnoty. Stąd wynika wyjątkowość tego dnia: uroczysta Msza 
Święta, świąteczny obiad i turniej w siatkówkę, w którym grali razem współbracia młodsi  
i starsi.  

31 stycznia 2016 – uroczystość św. Jana Bosko  
To jeden z najważniejszych dni dla każdego salezjanina - święto założyciela naszego 

Zgromadzenia. W tym dniu uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. abp Henryk Muszyń-
ski, Prymas Polski Senior, który pobłogosławił odnowiony ołtarz Matki Bożej Częstochow-
skiej w lądzkim kościele. Alumni naszego seminarium przygotowali przedstawienie  
pt. "Pierwszy krok", które było zwieńczeniem wspólnego świętowania 

31 stycznia - 6 lutego 2016 – Rekolekcje 
W Licheniu spotkali się: rekolekcjonista ks. Przemysław Kawecki - salezjanin z Czer-

wińska nad Wartą oraz współbracia z kursu I i II Efekt? Znakomite rekolekcje, w czasie któ-
rych mogliśmy intensywniej wsłuchać się w głos Pana Boga. Pomagały nam w tym konfe-
rencje poświęcone m.in. ślubom zakonnym czy roli wspólnoty w życiu salezjanina. W czasie 
pobytu mieliśmy przyjemność spotkać się z budowniczym i wieloletnim kustoszem sanktu-
arium w Licheniu ks. Eugeniuszem  
Makulskim, marianinem oraz z siostrą z klau-
zurowego zakonu anuncjatek. 

Kl. Paweł Lehmann SDB 

Z Poznania, lubi historię, astrono-
mię i modelowanie 3D. 
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 Mówi się, że ksiądz Bosko był mi-
strzem pierwszego kroku. Potrafił pierw-
szy dostrzec młodego człowieka, zacieka-
wić go sobą i przyciągnąć do swojego 
oratorium. Jednak czym jest ten 
„pierwszy krok” dla nas? 

„Najtrudniejszy pierwszy krok” - te sło-
wa piosenki znamy chyba wszyscy. Przy-
puszczam, że każdy z nas zgadza się  
z nimi w stu procentach. Ile razy zabrakło 
odwagi, pomysłu, żeby zaczepić osobę, 
która nas zaciekawiła, wyciągnąć pierw-
szemu rękę do zgody, czy też, aby pomóc 
drugiemu człowiekowi. Woleliśmy niejed-
nokrotnie uciec, poczekać, albo zrezy-
gnować z jakiegokolwiek wysiłku. 

Każdy z nas zrobił kiedyś swój pierw-
szy krok. Wymagał on od nas pewnego 
trudu, przełamania, ale bez niego prze-
cież nie nauczylibyśmy się chodzić. Dzi-
siejszy świat czeka na apostołów miłości, 
którzy będą potrafili pierwsi zrobić krok  
w kierunku drugiego człowieka, człowieka, 
który krzyczy wewnętrznie, który szuka 
sensu życia, który jest przytłoczony tem-
pem, jaki dyktuje świat i nie potrafi się w 
nim odnaleźć. Chrystus wzywa nas, abyśmy 
wyszli na peryferie i głosili, że jedyną dro-
gą, prawdą i życiem jest On sam, a to co 
proponuje świat, jest jedynie ułudą.  

Pierwszy krok 

Może się zdarzyć, że pozostawienie 
drugiego człowieka samego, z powodu lęku 
czy wygodnictwa może w przyszłości przy-
nieść poważne konsekwencje. Być może 
ten jeden moment zadecyduje o całym jego 
życiu. Dobitnie przekonał się o tym bohater 
sztuki teatralnej „Pierwszy krok”, którą 
mogliśmy zobaczyć w uroczystość św. Jana 

Bosko - 31 stycznia 2016 roku w Semina-
rium Duchownym w Lądzie. Scenariusz 
oparty na motywach „Opowieści Wigilijnej” 
ukazywał, jak ucieczka salezjanina przed 
młodzieżą może ściągnąć na dno jego sa-
mego, a przy okazji także młodych ludzi. 
Główny bohater sztuki to salezjanin, który 
nie ma czasu dla tych, do których został 
posłany. Robi tylko to, co musi, a jego 
mieszkanie to niejako twierdza, do której 

nikogo nie wpuszcza. Jest obojętny, 
zimny i opryskliwy względem przycho-
dzących do niego młodych ludzi. Tak 
jest do czasu, gdy ks. Bosko postanawia 
zareagować. Przychodzi do niego, aby 
go ratować. Podobnie jak w „Opowieści 
Wigilijnej” pokazuje mu jego prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Na-
gle okazuje się, że przyczyną jego złego 
zachowania jest pewien moment jego 
życia, kiedy to, jako młody salezjanin 
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nie potrafił wyjść do młodzieży, uczynić 
pierwszego kroku. Bał się wyśmiania, kom-
promitacji, nie wiedział, co ma młodym 
powiedzieć. Ten pierwotny, nie przełamany 
później lęk, powoduje, że tak naprawdę 
jego życie to ciągła ucieczka. Po tej retro-
spekcji ksiądz Bosko pokazuje mu teraź-
niejszość i chłopaków, którzy powoli się 
staczają, bo nie ma kto do nich wyjść  
i wskazać im właściwą drogę. Decydująca  
o przemianie jego życia staje się jednak 
wizja możliwej przyszłości, którą roztacza 
przed nim ks. Bosko. Widzi on siebie  
za kilkanaście lat, jako młodego „starca”, 
który nie mogąc wytrzymać swojego bez-
sensownego życia już wcześniej porzucił 
kapłaństwo i życie zakonne, a teraz żebrze 
na ulicy o parę groszy. Spotyka wtedy swo-
jego dawnego animatora, który, gdy tylko 
dowiaduje się, kim jest ów starzec, zaczyna 
wypominać mu wszystkie momenty,  
w których ten go zostawił, w których miał 
„ważniejsze” sprawy na głowie. Obwinia go 
za to, że musiał zejść na drogę przestępczą 
i mimo, że ma wszystko, czuje się nikim. 
Frustracja narastająca w ciągu prowadzo-
nej rozmowy doprowadza do tego, że ani-
mator postanawia on zrobić z księdzem to, 
co już dawno zrobił ze swoim sumieniem, 
czyli zabić go. Ten moment doprowadza do 
głębokiej przemiany głównego bohatera, 
który w końcu przełamuje się i wychodzi do 
opuszczonej młodzieży, która czeka na 
jego pomoc. 

Sztuka „Pierwszy krok” powstała 
przede wszystkim jako zachęta dla wszyst-
kich salezjanów, aby nie uciekali przed mło-
dymi, ale aby jako pierwsi dostrzegali ich 
potrzeby i wychodzili im na spotkanie, tak 
aby młodzi ludzie mogli w nich dostrzec 
kochającego Jezusa, który jak Dobry Pa-
sterz szuka zabłąkanych owiec. W Konsty-
tucjach salezjańskich czytamy, że salezja-
nin jest otwarty i serdeczny, gotów zawsze 

do postawienia pierwszego kroku i do okaza-
nia dobroci, szacunku i cierpliwości (art. 15). 
Oby tak było zawsze. 

Wezwanie do uczynienia pierwszego 
kroku dotyczy także każdego chrześcijani-
na. W dzisiejszych czasach potrzeba ludzi, 
którzy będą odważnie mówili o Bogu i uka-
zywali Go swoim życiem. Chrystus w Ewan-
gelii mówi wielokrotnie: „Idźcie”! Nie mówi 
„czekajcie, aż do was przyjdą”, ale idźcie  
i głoście, mówcie, że Pan jest blisko, że każ-
dy jest zbawiony mocą miłości, która naj-
piękniej objawiła się na krzyżu i że każdy 
jest umiłowanym dzieckiem Boga.  

A zatem uczyńmy ten pierwszy krok  
i głośmy Chrystusa swoim życiem! 

Kl. Krzysztof Wasiak SDB 

Pochodzi z Ustronia, dziekan 
liturgiczny, organista, piłkarz. 
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Zbliżająca się uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego jest dobrą oka-
zją, by sięgnąć do tekstów biblijnych mó-
wiących o zmartwychwstaniu Jezusa. 
Nasi współbracia proponują „echo Sło-
wa”, czy krótką refleksję na temat Ewan-
gelii, w którą Kościół wsłuchuje się w dniu 
Zmartwychwstania: 

A pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Ma-
ria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc  
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu.  Biegli oni obydwaj ra-
zem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra  
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się na-
chylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył pierw-
szy do grobu. Ujrzał i uwierzył.  Dotąd bo-
wiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mó-
wi], że On ma powstać z mar-
twych.  Uczniowie zatem powrócili znowu do 
siebie. (J 20, 1-10) 

Jak zdziwione dzieci 
Maria Magdalena, Jan Apostoł i św. 

Piotr zostali postawieni  w takiej sytuacji, 
jak małe dziecko, któremu mówi się o ja-
kimś wydarzeniu, a ono nie do końca rozu-
mie, co się wydarzy. Kiedy to wydarzenie 
zaczyna się aktualizować, wtedy zdziwione 
zastanawia się najpierw, co się stało, a póź-
niej, jak to możliwe. Wtedy przychodzą 
rodzice i mówią: „A nie mówiliśmy ci, że to 
się stanie”.  

Tak samo Chrystus, przyjdzie do tych, 

Wielkanocne „echo Słowa” 
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którzy zapomnieli, co im mówił i powie: „To 
Ja jestem, przecież wam mówiłem”.  

Jeżeli Bóg mówi, że coś się wydarzy, to 
tak będzie. W jaki sposób mówi do nas? 
Przez Słowo Boże, drugiego człowieka… 
Tylko trzeba chcieć usłyszeć.  

Mój pusty grób 
Bardzo mocno uderza mnie w przyto-

czonym fragmencie Ewangelii fakt, że Ma-
ria Magdalena udaje się do grobu Jezusa 
tak bardzo wcześnie, gdy jest jeszcze ciem-
no. Udaje się tam tak 
szybko, jak tylko jest to 
możliwe. Wobec tego 
zastanawiam się,  
jak bardzo musiała ona 
tęsknić za Jezusem  
i Go kochać? Mnie oso-
biście czasami jest cięż-
ko, by zmotywować się 
o 6.00 rano i wstać na 
poranne rozmyślanie,  
a co dopiero nie zasnąć 
w trakcie jego trwania. 
Dlatego w pewnym 
sensie zachowanie Ma-
rii zachęca mnie  
do coraz głębszego 
przylgnięcia do Jezusa, 
by za Nim zatęsknić i by nie móc doczekać 
się spotkania z Nim. Czy jeżeli za Nim tęsk-
nię, to czy też o Nim pamiętam? Już wiem, 
że powinienem wykorzystywać każdą moż-
liwą chwilę na budowanie relacji z Nim,  
np. przez modlitwę czy nawiedzenia Naj-
świętszego Sakramentu z własnej nieprzy-

muszonej woli. Z drugiej strony postawa 
Marii Magdaleny stanowi dla mnie pewien 
wyrzut sumienia i prowokuje pytanie, czy 
mam w sobie tyle determinacji, by tę rela-
cję nieustannie budować?  

No właśnie, Marię Magdalenę czeka 
przy grobie wielkie rozczarowanie, gdy 
okazuje się, że jej Pana nie ma w środku. 
Mogę to porównać trochę do swojego ży-
cia. Oczekuję niekiedy, że Bóg będzie cały 
czas tam, gdzie chcę, by był i w istocie tak 
jest i będzie, ale muszę pamiętać, że nie 
mogę od Niego oczekiwać spełniania mo-
ich życzeń, które niekoniecznie są zgodne  
z Jego wolą. Mimo to Bóg chce nieustannie 
towarzyszyć mi na drodze do świętości  
i zapewnić mi wszystkie potrzebne środki, 
by ten cel osiągnąć. Jednym z tych środków 

jest tzw. „pusty grób”, 
który można porównać 
trochę do „pustyni ducho-
wej”. Jest to czas, kiedy 
oczyszczam intencję  
w swojej relacji do Boga  
i kiedy pozbywam się tego 
wszystkiego, co tę relację 
przeszkadza mi budować. 
Dlatego nie chodzi tu o to, 
bym oczekiwał jakichś 
profitów z wiary, ale bym 
nie mógł doczekać się 
samego spotkania z Jezu-
sem, ze zmartwychwsta-
łym Bogiem. Bo radość  
z tego spotkania jest naj-
ważniejsza.  
 

 

Kl. Piotr Leśnikowski SDB 

Redaktor Lendy, prezes  
Seminaryjnego Koła Misyjnego. 

Kl. Bartosz Balcerzak SDB 

Z Wrocławia, z wykształcenia 
kucharz, lubi biegać. 
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Z okazji uroczystości Św. Franciszka 
Salezego naszą seminaryjną wspólnotę 
odwiedził z wykładem i homilią ksiądz 
Wojciech Kułak SDB,  redaktor naczelny 
portalu bosko.pl. Znalazł również chwilę, 
by porozmawiać o przestrzeni interneto-
wej w kontekście spotkania z młodym 
człowiekiem i sakramentów świętych.  

Czy miejscem spotkania z młodzieżą 
jest teraz Internet? 

Sądzę, że to miejsce spotkania z mło-
dzieżą poszerzyło się o Internet. Myślę, że 
przestrzeń internetowa i spotkanie w rze-
czywistym świecie, nie występują wyklu-
czająco. Poszerzyło się, czyli to miejsce, ten 
areopag został poszerzony o Internet, bo 
tam poszli młodzi. A jeżeli my, salezjanie, 
mamy iść tam, gdzie jest młodzież, to mu-
simy się spotkać w specyficzny sposób. 
Część tych spotkań to jest nasza propozy-
cja pewnych treści, inna jako tablica ogło-
szeń i może w najmniejszym stopniu jest to 
spotkanie człowieka, który przeżywa jakiś 
problem.  

Wyobraźmy sobie sytuację, że ksiądz 
Bosko żyje nie w XIX, a w XXI wieku. Czy 
miałby on teraz konta na portalach spo-
łecznościowych? Czy w ogóle miałby czas 
na korzystanie z nich?  

Myślę, że ksiądz Bosko skorzystałby  
z tego rodzaju narzędzi, ale w jaki sposób 
by je używał, to nie wiem. Niewątpliwie nie 
zrezygnowałby z treści, które chciałby prze-
kazać. A czy do tego użyłby na przykład 
facebooka? Jest to wielce prawdopodobne. 
Nie wiem, czy sam by prowadził konta na 
facebooku czy tweeterze, ale ogólne trak-
towanie obu tych portali jako uzupełnienie 
spotkania z człowiekiem to dobre rozwią-
zanie. Natomiast nie powinny być trakto-
wane jako jedyne środki komunikacji  

Czy zatem bezpośrednia rozmowa na 
czacie może zastąpić klasyczną rozmowę 
twarzą w twarz? 

Jestem zdania, że taka sytuacja może 
zaistnieć jedynie jako początek i bez wcho-
dzenia na dalsze etapy rozmowy. Z prostej 
przyczyny. Spotkanie ludzi i wymiana zdań 
potrzebuje bardzo często szybkiego wyja-
śnienia, co miałem na myśli lub co dokład-
nie chciałem wyrazić. Czatowanie lub pisa-
nie do siebie takiego czegoś nie daje, bo nie 
mogę przerwać i zapytać rozmówcy, co 
miał na myśli lub nawet z czystego lenistwa 
nie od razu wyjaśni, o co mu chodziło, uży-
wając danego słowa. Myślę tu szczególnie 
o takich rozmowach przyjacielskich między 
ludźmi, którzy się znają. Miałem wiele przy-
padków w grupie, czy we wspólnocie mło-
dzieżowej, że słowo poszło i nikt nie zapytał 
co to znaczy, nikt nie mógł wytłumaczyć. 
Ta niewytłumaczona od razu wypowiedź 
generowała natychmiast całą masę niepo-
rozumień. Zatem jeżeli mają być wyjaśnio-
ne jakieś rzeczy trudne, to tylko na żywo. 
Ważne podkreślenia jest to, że Internet jest 
dobrym miejscem na zrobienie pierwszego 
kroku, jednak powtarzam, nie może ono 
zastąpić spotkania „w realu”. Przez Internet 
można się bardziej otworzyć, napisać coś 
przemyślanego i szczerego. Jednak rodzi 
się pytanie o naszą odwagę i szczerość  
w normalnych rozmowach. 

W tym wydaniu „Lendy” dotykamy 
tematu sakramentu chrztu świętego. Jak 
ksiądz uważa, czy jest lub czy będzie 
możliwość pogodzenia świata wirtualne-
go z sakramentami świętymi? 

Sakrament to sakrament i może on być 
sprawowany jedynie w przestrzeni żywej. 
Nie wyobrażam sobie, żeby woda mogła 
przepłynąć kablami czy łączami interneto-

Wywiad z ks. Wojciechem Kułakiem SDB 
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wym albo żeby biskup mógł bierz-
mować lub można było przyjąć 
Chrystusa Eucharystycznego w taki 
sposób. Obyśmy nie doszli do pew-
nego momentu, że te sakramenty, 
które są żywymi znakami obecno-
ści Boga, nie stały się jak suplemen-
ty diety. Na tyle, na ile ja chcę 
wejść, na tyle otrzymuję i tyle  
w tym uczestniczę – nie biorę  
w całości. Ponieważ jest niedziela, 
to siadam sobie wygodnie w fotel, 
oglądam Eucharystię i... nic więcej. 
To jest wtedy jak film. Nie lubię 
tego i jestem przeciwnikiem. Takie 
spotkanie, które ma być wzajemnym od-
działywaniem na siebie staje się takim tele-
wizyjnym spektaklem. Jest podział na wi-
downię i aktorów. Są takie sytuacje, w któ-
rych to mi odpowiada i nie chcę, by ktoś 
wszedł w moją wolność czy jakoś inwazyj-
nie mnie do czegoś przekonywał. Tego też 
nie lubię. Lubię natomiast to, żebym ja 
mógł z własnej woli ten próg przekroczyć  
i podejść do prezbiterium. Dlatego na przy-
kład, gdy głoszę rekolekcje, szukam takich 
form, które pobudzą i zachęcą słuchających 
do jakiejś aktywności. A propos, gdy to 
dotyczy chrztu, jest to włożenie ręki do 
jakiegoś naczynka z wodą święconą i uczy-
nienie znaku krzyża. To musi być ruch, to 
musi być moje wyjście, moja inicjatywa, 
moje zaangażowanie. W innej sytuacji bę-
dzie to: przyjdę, zobaczę i sobie wyjdę. Dla-
tego mówienie o sakramentach, to jest 
wszystko do momentu spotkania. Musi być 
to przejście i realne spotkanie. Jeżeli tego 
nie ma, to znaczy, że my z tych narzędzi 
niewłaściwie korzystamy lub mamy złe  
o nich pojęcie. Spowiedź przez Internet? 
Coś co ma być największą tajemnicą mię-
dzy człowiekiem a Bogiem, przez pośred-
nictwo spowiednika, stanie się materiałem, 

który idzie przez sieć. Choć korzystają  
z innych narzędzi, które pomogą i sprawią, 
że od strony technicznej jedna osoba nada 
komunikat, a druga go usłyszy. Lecz pozba-
wiamy się w ten sposób tajemnicy. Myślę, 
że nigdy to tego nie dojdzie. Podobna sytu-
acja: czy tablet można wykorzystać w ce-
lach liturgicznych? Okazuje się, że księga, 
czyli coś bardzo prostego pewnie pozosta-
nie do końca w użyciu. Jestem zdania, że 
tablet mógłby być używany w liturgii, ale 
pod jednym warunkiem: to narzędzie służy 
tylko do tego, czyli jest w nim tylko księga  
i nie ma w nim innych aplikacji. Po skończo-
nej mszy świętej nie przeglądam w tym 
tablecie stron internetowych, nie gram na 
nim i nie robię innych rzeczy. Coś stricte do 
czegoś przeznaczone, jest to wówczas 
świętość w pewnym sensie. Przedmiot któ-
ry służy, służy liturgii, czyli bardzo wzniosłej 
rzeczy i tylko do tego.     

 

Rozmawiał: 

Kl. Krzysztof Słapczyński SDB 

Wicemistrz Polski w maratonie 
wśród kleryków, autostopowicz. 
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Szatka, świeczka i chrzest święty. 
- Czyli przewodnik po sakramencie 

dzielę po Wielkanocy zdejmowało się szatę, 
to zakładano ją  podczas liturgii Wigilii Pas-
chalnej, podczas liturgii chrzcielnej. Taki 
widzialny znak białej szaty mówił o czysto-
ści, niewinności. Biały kolor można szybko 
wybrudzić. Podobnie ma się rzecz ze sta-
nem 

Chrzest święty. Piękny sakrament, 
rzadko pamiętany ze względu na wiek 
przyjmowania, jednak bardzo istotny, 
gdyż bez chrztu nie bylibyśmy chrześcija-
nami. Jak każdy sakrament wymaga 
pewnej świadomości, lecz w tym przy-
padku nie przyjmującego, ale tych, któ-
rzy wyrażają wolę przyjęcia odpowie-
dzialności za dziecko, czyli rodziców.  

Ziemskie życie człowieka w sposób 
świadomy zaczyna się w kościele i w ko-
ściele się kończy... Można więc powiedzieć, 
że liturgia towarzyszy nam przez całe życie, 
od chrztu do pogrzebu. Skoro tak ściśle 
jesteśmy z nią złączeni, charakterystyczne 
dla niej nazewnictwo powinno być przez 
nas znane. Tak formalnie powinno być, 
jednak jak jest, dokładnie wiemy. Można 
zapytać, czy ważne jest to, aby każdy znał 
wszystkie czynności liturgiczne, profesjo-
nalne nazwy obrzędów liturgicznych itp.? 
Myślę, że niekoniecznie. Jednak nie można 
ograniczyć się tylko do utartych sloganów. 
W tym artykule chciałbym pokrótce przed-
stawić niektóre najważniejsze elementy 
dotyczące chrztu świętego we w miarę 
przystępny i delikatny sposób. 

Jednym z widzialnych symboli podczas 
chrztu jest biała szata, popularnie nazwa-
na szatką. Nie jest to mały obrusik,  
czy chusteczka. Szata służy do zakłada-
nia, nawet ta używana podczas tego 
sakramentu. Wcześniej nowo ochrzcze-
ni otrzymywali taką szatę na znak 
oczyszczenia, ponownego narodzenia. 
Historycznie białą szatę nosiło się przez 
osiem dni, aż do pierwszej niedzieli po 
Wielkanocy, obecnie jest to niedziela Bo-
żego Miłosierdzia. Skoro w pierwszą nie-
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niewinności i nieskazitelności. Sami wiemy, 
jak często popadamy w grzechy, w jaki spo-
sób brudzimy naszą „białą szatę”...  
A ochrzczony musiał wytrzymać w niej  
aż osiem dni. Lecz czym jest osiem dni  
w stosunku do całego życia...? Jak dobrze, 
że mamy „pralki”, gdzie można wyprać 
„szatę”; choć jest ona w kościele, to od nas 
zależy częstotliwość korzystania ze spowie-
dzi.   

Mając już pewne wyobrażenie o białej 
szacie, można przejść nieco dalej. Teraz 
czas na świeczkę. Niech to będzie świeca 
specjalna, nie zdjęta z uroczystego stołu, 
lecz wyróżniająca się od innych świec swo-
im przeznaczeniem. Jej wyjątkowość pole-
ga na tym, że jest odpalana od paschału  
i towarzyszy nam w życiu. Podczas sakra-
mentu chrztu, gdy jest zapalona, trzyma ją 
ojciec chrzestny, gdyż to jego Kościół zobo-
wiązuje do wspierania rodziców w prowa-
dzeniu religijnym dziecka. Sam paschał jest 
wyjątkowy, święcony raz w roku podczas 
Wigilii Paschalnej. Światło, które bije od 
paschału jest światłem, które ma oświetlać 
mroki nocy. Świeca ze chrztu, prowadzi nas 
dalej w życiu religijnym. Jest obecna pod-
czas pierwszej Komunii Świętej, na czas 
burzy wystawia się ją w oknie, aby Bóg 
uchronił dom od piorunów, przy jej blasku 
odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, aż  
w końcu przy śmierci towarzyszy nam  
w ręku, gdy kształty rzeczy zacierać się po-
czną, a rzeczy jak we mgle rozpływać się 
będą.  

Najistotniejszym elementem, bez któ-
rego nie byłoby chrztu świętego, jest woda. 
Jak dobrze wiemy bez wody nie ma życia. 
Ona podtrzymuje człowieka przy życiu, gasi 
pragnienie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy 
na pustyni, cisza dookoła, brakuje wody,  
a nasz wielbłąd opada z sił. Pragnienie wo-
dy w tym momencie musi być niezwykle 

usilne. Kropelka wody podniosłaby z sił, 
sprawiłaby, że dalsza podróż może być re-
alizowana i oczywiście przeżylibyśmy. Tak 
woda prezentuje się z perspektywy ludz-
kiej. Natomiast woda chrzcielna, czyli ta 
używana podczas sakramentu, jest nieco 
odmienna od tej puszczanej z kranu. Nie 
wyróżnia się pod względem składu minera-
łów, czystości czy innych parametrów, lecz 
jest to woda szczególna, bo poświęcona, 
podobnie jak paschał podczas Wigilii Pas-
chalnej. Najważniejsze zaś jest to, że woda 
symbolizuje zmazanie przez Chrystusa 
grzechu pierworodnego, który nosimy do 
momentu chrztu ze względu na nieposłu-
szeństwo pierwszych rodziców w raju. Do 
ważności sakramentu istotna jest także 
formuła sakramentalna oraz wyznanie wia-
ry Kościoła Rzymskokatolickiego. Chrzest 
w znaku wody włącza nas do Kościoła, 
przez to wszyscy stajemy się rodziną w wie-
rze, wyznając jedynego Boga w trzech Oso-
bach.  

Podczas sakramentu występuje jeszcze 
wiele innych symboli, ukrytych znaków  
o doniosłych teologicznych znaczeniach. 
Należałoby poświęcić niejeden artykuł, aby 
poznać bliżej sakrament chrztu świętego. 
Skoro w Polsce będziemy obchodzić 1050. 
rocznicę Chrztu Polski, a ponadto jako wie-
rzący jesteśmy ochrzczeni, mamy podwój-
ną motywację do zgłębiania nieznanych 
jeszcze tajemnic związanych z chrztem.  

Niech wspomaga nas w nieustannym 
motywowaniu siebie oraz wzbudzaniu chę-
ci do odrywania się od bylejakości nasz 
święty patron z chrztu!  

Kl. Krystian Lipiński SDB 

Zaangażowany w lądzkie dzieło 
duszpastersko-wychowawcze. 



 

 

str. 14 Z HISTORII POLSKI 

Zbliża się kolejna „okrągła” rocznica 

Chrztu Polski – już tysiąc pięćdziesiąta. 

Jakie było znaczenie tego wydarzenia, 

które miało miejsce w tak zamierzchłej 

przeszłości? Co się wtedy stało, w jakich 

okolicznościach, czy ma to jakiś wpływ na 

obecne miejsce Polski w Europie? Każdy  

z nas doskonale zna datę Chrztu Polski, 

jest to oczywiście rok 966. To jedna  

z pierwszych dat poznanych na lekcjach 

historii w szkole. Ale czy nasza wiedza na 

tym się nie kończy? 

W połowie X wieku w centrum ówcze-

snej Słowiańszczyzny powstało państwo 

złożone z plemion Polan, które zostały pod-

porządkowane Mieszkowi I. Mieszko jako 

władca zerwał z pogaństwem swoich 

przodków i przyjął wraz ze swą drużyną 

chrzest. Nie zakończył on  jednak pogań-

skich obrzędów i kultu Światowida, bóstw 

leśnych, rzecznych czy rolnych. Dlaczego 

więc wydarzenie z wiosny 966 r. miało taką 

rangę?  Był to rzeczywiście Chrzest Polski, 

ponieważ dzięki jego przyjęciu, chrześcijań-

stwo mogło się szybko rozprzestrzeniać  

na ziemiach polskich.  

Jak doszło do tego, że książę przyjął 

wiarę w Chrystusa? W Polsce nie byłoby 

chrześcijaństwa, gdyby nie żona Mieszka – 

Dobrawa. Był to związek o charakterze 

politycznym. Ślub czeskiej księżniczki  

z księciem Polan dał pewność, że ze strony 

Czech nie nadejdzie atak na Polskę, nikt 

przecież nie zaatakuje swojej rodziny. Jest 

to oczywiście tylko jeden z wymiarów tego 

małżeństwa. Kiedy zostało zawarte  

w 965 r., Mieszko był jeszcze poganinem. 

Średniowieczne kroniki wskazują na dużą 

rolę Dobrawy w nawróceniu władcy Polan. 

Chrzest Polski… A co to za historia? 

Księżna przybywając do nowej ojczyzny, 

nie przyjechała sama, lecz razem ze swoim 

dworem. Składał się on z wielu duchow-

nych i uczonych. Ich obecność przyczyniała 

się do decyzji o chrzcie Mieszka. Nie mamy 

jednoznacznych danych, potwierdzających 

miejsce chrztu. Mieszka ochrzcił prawdopo-

dobnie biskup misyjny Jordan z Poznania.  

Jeśli została zachowana tradycja kościelna, 

to chrztu udzielono Mieszkowi w Wielką 

Sobotę, która przypadała wówczas  

14 kwietnia. Najprawdopodobniejszym 

miejscem chrztu był gród na Ostrowie 

Tumskim, będący zalążkiem dzisiejszego 

Poznania. Niektórzy historycy opowiadają 

się za Gnieznem, inni za Ostrowem Lednic-

kim.  

Od tej pory zmienił się status Polski. 

Staliśmy się zorganizowanym państwem  

w rozumieniu tamtych czasów. Zostaliśmy 

włączeni w krąg kultury zachodniej. Wspo-

mniani wcześniej duchowni nieśli ze sobą 

kulturę łacińską przez wykształcenie zdo-

bywane w klasztorach. Ci sami duchowni 

włączyli się w akcję chrystianizacji Polski, 

której pierwszym efektem był właśnie 

chrzest Mieszka.  

Przyjęcie chrześcijaństwa miało też 

ważne konsekwencje polityczne. Część 

historyków twierdzi wręcz, że te konse-

kwencje miały być decydujące o przyjęciu 

wiary przez ówczesnego władcę Polan,  

a nie osobiste nawrócenie księcia. Jak było 

naprawdę? Tego się nie dowiemy, niewąt-

pliwie jednak skutki polityczne odegrały 

kluczową rolę. Wejście w skład narodów 

chrześcijańskich dało nam swoistego ro-

dzaju immunitet, którego Polska wtedy 

potrzebowała. Mieszko I nie chciał, by Pola-
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nie byli nawracani siłą. Przyjęcie wiary za-

bezpieczyło nas przed chrystianizacją nie-

sioną mieczem z Zachodu. Dało to 

też  ochronę z ramienia Sto-

licy Apostolskiej. Zmia-

na nastąpiła również 

w obyczajach i kul-

turze. Wprowa-

dzenie chrze-

ś c i j a ń s t w a 

n i o s ł o  

ze sobą 

z m i a n ę 

życia mo-

r a l n e g o . 

Z a c z ę t o 

żyć według 

D e k a l o g u  

i Ewangelii, 

które regulo-

wały między 

innymi życie 

rodzinne. Zanie-

chano poligamii, 

zabijania żon pod-

czas pogrzebów męża.  

Tak, w wielkim skrócie, 

przedstawiają się historyczne okoliczności 

Chrztu Polski, ale jaki wpływ ma to wyda-

rzenie na dzisiejsze czasy? Zacznijmy od 

p o l i t y k i .  F a k t  w ł ą c z e n i a  

w krąg kultury zachodniej wyraźnie odbił 

się na naszej późniejszej historii. Zawsze 

było nam bliżej w kontaktach z państwami 

zachodnimi, czego efektem jest choćby 

nasze członkostwo w Unii Europejskiej. 

Także architektura w Polsce, najpierw ro-

mańska, później gotycka itd., była wzoro-

wana na budowlach Europy łacińskiej. Przy-

jęliśmy także alfabet łaciński.  To wszystko 

jest dziś ważne, choć według mnie nie naj-

ważniejsze.  

Osobiście uważam, że tym, co jest naj-

bardziej widoczną konsekwencją 

Chrztu Polski w moim życiu 

jest to, że ja zostałem 

ochrzczony. To, że ro-

dzice zanieśli mnie do 

chrzcielnicy, jest  

w pewnej mierze 

skutkiem wyda-

rzenia sprzed 

tysiąca pięćdzie-

sięciu lat. Może 

nie bezpośred-

nio, ale jakiś 

wpływ jest obec-

ny. Najważniej-

szym w tym wy-

darzeniu była wia-

ra moich rodziców, 

którą chcieli mi prze-

kazać. Teraz ja rów-

nież mogę się dzielić 

moją wiarą. Jestem dziec-

kiem Bożym i dzięki temu 

mogę korzystać z sakramentów, 

wierzę  w życie wieczne, wierzę, że zasłużę 

sobie na jedno z mieszkań w niebie. Bycie 

dzieckiem Bożym zobowiązuje mnie także 

do głoszenia Ewangelii. To są moje osobi-

ste konsekwencje Chrztu Polski.  Jest to 

tylko jeden przykład z wielu, ale Chrzest 

Polski jest dla współczesnych lekcją  dziele-

nia się wiarą. 

Kl. Robert Sierota SDB 

Ze Słupska, pasjonat elektroniki 
i świeżo upieczony organista. 
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Trwamy w przygotowaniach do 1050. 

rocznicy Chrztu Polski. To szczególny 

jubileusz, którego obchody zapoczątko-

waliśmy wraz z nowym rokiem liturgicz-

nym 29 listopada ubiegłego roku i po-

trwają one do listopada 2016 roku.  

W ramach tego wyjątkowego wydarzenia 

odbędzie się seria różnorodnych inicja-

tyw religijnych, kulturalnych i historycz-

nych. Będą one przypominać doniosłość 

wydarzenia sprzed 1050 lat, które włą-

czyło polskie ziemie w krąg ówczesnej 

kultury chrześcijańskiej Europy. Przy tej 

okazji warto zadać sobie pytanie, czy ten 

jubileusz zmieni coś w życiu przeciętnego 

polskiego chrześcijanina, czy pobudzi do 

refleksji nad własną tożsamością bycia 

wyznawcą Chrystusa?  

Sakrament chrztu świętego stanowi 

fundament całego życia chrześcijańskiego. 

Jest bramą wprowadzającą w życie ducho-

we, bramą otwierającą dostęp do innych 

Chrzest wczoraj a dziś, jakie ma znaczenie 
dla współczesnego człowieka 

sakramentów. W chrzcie świętym zostają 

nam odpuszczone grzechy, odnawia się  

w nas tajemnica synostwa Bożego oraz 

stajemy się pełnymi członkami Kościoła, 

uczestnicząc także w jego posłaniu. To wy-

darzenie inicjuje w nas nowe życie i czyni 

nas nowymi w Chrystusie, naszym Panu. 

Święty Paweł tak pisze o tym sakramencie: 

My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 

zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy 

zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez 

chrzest zanurzający nas w śmierci, zostali-

śmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy  

i my wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 3-4). Za-

nurzenie w Chrystusie, który jest 

„światłością prawdziwą”, czyni nas „synami 

światłości”. Wprowadza nas na nową drogę 

życia w miłości i prawdzie, aby nieść to 

światło wszystkim ludziom. Każdy chrześci-

janin ochrzczony w imię Trójcy Świętej jest 

wezwany do życia w świętości  i powołany, 

by swoim życiem głosić Ewangelię. Sam 

Jezus swoją działalność misyjną 

rozpoczął właśnie od przyjęcia 

chrztu w Jordanie. 

Czy zwykły Polak, deklarujący 

się jako chrześcijanin i uczęsz-

czający co niedzielę do kościoła, 

jest świadomy swojej tożsamo-

ści, którą otrzymał na chrzcie  

i czy wie, do jakiej misji został 

wezwany? Samo wydarzenie, 

obrzęd sakramentu zewnętrznie 

nic nie zmienia w człowieku. 

Wygląda się tak samo jak przed-

tem. Pozostają jedynie pamiątki: 

świeca, biała szata. Natomiast 
Fot. By Alberto Poggioli [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons 
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wewnętrznie, duchowo jest się już zupełnie 

kimś innym. Ochrzczony „przyobleka się  

w Chrystusa”. Wchodzi na drogę wiary.  

A łaska sakramentu chrztu, który jak każdy 

inny sakrament jest znakiem niewidzialnej 

łaski, ma mu pomagać w tej życiowej wę-

drówce do nieba. Sakrament ten jest sym-

bolem przynależności do samego Boga. 

Wielu chrześcijan żyje bez świadomości 

swojej godności bycia „dzieckiem Króle-

stwa Bożego”. Sakrament, który przyjęli  

w pierwszym roku życia, wraz z biegiem lat 

nie jest należycie rozumiany, wręcz prze-

ciwnie: obojętnieje, staje się prawie nic nie 

znaczącym faktem, który tylko przypomi-

na, że z nazwy jesteśmy chrześcijanami. 

Sakrament jest darem, który pochodzi od 

Boga i z którego możemy nieustannie czer-

pać łaski. Przynależymy do Chrystusa, któ-

ry chce nas nieustannie odnawiać swoją 

mocą i dawać nam nowe życie. Życie prze-

pełnione miłością, pokojem i szczęściem. 

Natura Boska objawia się w nieustannym 

udzielaniu błogosławieństwa za darmo! My 

jedynie mamy się otwierać i przyjmować tę 

łaskę, którą Jezus nieustannie chce nas ob-

darzać, która nada sens naszemu życiu,  

a w przyszłości doprowadzi do raju. 

Każdy chrześcijanin jest „drugim Chry-

stusem”. Nie jest to tylko przywilej osób 

duchownych czy konsekrowanych. Dotyczy 

on każdego chrześcijanina. Wszyscy są po-

wołani, by naśladować Chrystusa i iść 

za Nim. Są zaproszeni do dźwigania co-

dziennego krzyża, życia pełnego miłości  

i miłosierdzia; do wzajemnego wybaczania 

i przepraszania oraz do tego, by głosić 

wszystkim  Ewangelię w Imię Trójcy Świę-

tej. 

W pierwszych wiekach katechumeni, 

którzy pretendowali do wejścia we wspól-

notę kościelną, musieli przejść drogę inicja-

cji w życie chrześcijańskie. Przygotowanie 

do chrztu świętego trwało około trzech 

lat.  Kandydaci przygotowywali się po przez 

modlitwę, post, rozważanie Słowa Bożego, 

uczęszczanie na katechezy. Poza tym, 

istotnym elementem inicjacji katechume-

nów było praktyczne życie chrześcijańskie, 

czyli opieka nad starszymi i chorymi, przy-

chodzenie z pomocą potrzebującym itp. 

Jeśli któryś z kandydatów nie był zdolny do 

praktyki miłości bliźniego, nie pozostawał 

dopuszczony przez biskupa do sakramentu 

chrztu. 

Czas przygotowań do 1050. rocznicy 

Chrztu Polski jest doskonałą okazją, aby 

przeżyć go jako odnowienie tożsamości 

chrzcielnej Polaków. Uczestnicząc w wyda-

rzeniach parafialnych, diecezjalnych czy 

ogólnokrajowych przygotowujących do 

tego jubileuszu, wykorzystajmy je, aby 

uświadomić sobie, kim jesteśmy od mo-

mentu chrztu. Obok świętowania i radości 

wielowiekowego istnienia Polski jako 

chrześcijańskiego kraju i długiej tradycji, 

przemyślmy na nowo tożsamość bycia 

chrześcijaninem. Podejmijmy wyzwanie, by 

nasze życie stało się naprawdę nowe  

w Chrystusie. Zapoczątkował je chrzest,  

do którego zostaliśmy zaproszeni, aby żyć 

pełnią jego łaski. Jest to szansa by spojrzeć 

na swoje życie chrześcijańskie z nową na-

dzieją. 

Kl. Dawid Jakubiak SDB 

Moderator Odnowy w Duchu 
Świętym, radosny ewangelizator. 
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Ks. Bosko. Kojarzy się oczywiście  
z salezjanami, systemem prewencyjnym 
czy oratorium. Czy można patrzeć na nie-
go w perspektywie chrztu? Jaką rolę peł-
nił ten sakrament w jego życiu? Kogo 
chrzcił? A może był ojcem chrzestnym? 
Na te pytania – i nie tylko – spróbujemy 
odpowiedzieć. 

Podejmując się tego 
tematu od razu zadałem 
sobie pytanie: jakie były 
okoliczności chrztu Jana 
Bosko? Wspominając 
ubiegły rok 200. urodzin 
ks. Bosko, wielu z nas 
pewnie pamięta, że Jan 
Bosko urodził się 16 sierp-
nia 1815 r. w miejscowości 
Becchi w Piemoncie. Zo-
stał ochrzczony już na-
stępnego dnia w kościele 
parafialnym w Castelnu-
ovo. Na chrzcie otrzymał 
imiona Giovanni Melchiore (Jan Melchior). 
Jego rodzicami chrzestnymi byli: Melchiore 
Occhiena (1752-1844), ojciec mamy Małgo-
rzaty, oraz Maria Maddalena Bosko (1773-
1861), siostra ojca Franciszka. W później-
szym czasie Jan Bosko, najpierw jako chło-
pak, kleryk wreszcie jako ksiądz, miał żywy 
kontakt ze swoimi chrzestnymi.  

On sam także został chrzestnym.  
W sierpniu 1840 r. znana ze Wspomnień 
Oratorium rodzina Moglia poprosiła go, aby 
został ojcem chrzestnym nowonarodzone-
go dziecka. Kleryk Jan Bosko zgodził się na 
to pod warunkiem, że dziecko nie będzie 
miało matki chrzestnej. Rzeczywiście, w 
księgach metrykalnych parafii w Moncucco 

Ewangelizacyjny wymiar chrztu, 
czyli pomysł ks. Bosko na pierwszy sakrament 

widnieje adnotacja o chrzcie Luigiego Gior-
gio Battista Moglia, którego ojcem chrzest-
nym jest Giovanni Bosko.   

Każdy, kto czytał Wspomnienia Orato-
rium, czyli autobiografię ks. Bosko, pamięta 
historię Jonasza – kolegi Janka z okresu 
nauki w szkole w Chieri.  Jonasz (tak na-

prawdę nazywał się Jakub Levi i żył w la-
tach 1816-1870) był z pochodzenia Żydem. 
W pewnym momencie życia chłopca ogar-
nął duchowy kryzys, na który Janek próbo-
wał znaleźć jakieś lekarstwo. Powiedział 
mu wtedy, że gdyby był katolikiem, to za-
proponowałby mu pójście do spowiedzi. To 
otworzyło serce przyjaciela. Janek został 
pierwszym katechetą Jonasza, wyjaśniając 
mu wszystkie prawdy wiary i ucząc życia 
wiarą. Finałem tej katechezy był chrzest 
Jonasza, który miał miejsce 10 sierpnia  
1834 r. w kościele Santa Maria Della Scala 
w Chieri, na którym przyjął imię Alojzy. 

Wróćmy jednak do samego dialogu Jan-
ka z Jonaszem, w którym wyjaśnia przyja-
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cielowi sens chrztu. Przytoczmy fragment 
ich rozmowy: 

–  Co powinienem zrobić, aby przyjąć 
chrzest? 

– Poznać religię chrześcijańską, uwierzyć 
w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga  
i prawdziwego Człowieka. Kiedy to zrobisz, 
będziesz mógł przyjąć chrzest. 

– Jaki pożytek będę miał ze chrztu? 
– Chrzest przekreśli twój grzech pierwo-

rodny, a także teraźniejsze grzechy, otworzy 
ci drogę do przyjęcia wszystkich innych sa-
kramentów. Krótko mówiąc, uczyni z ciebie 
dziecko Boże i dziedzica nieba. 

Ten dialog ma charakter wybitnie wy-
chowawczy. Jest katechezą o sensie bycia 
chrześcijaninem: przez chrzest stajemy się 
dziećmi Boga i zostaje przed nami otwarte 
niebo. Warunkiem przyjęcia chrztu jest 
wiara w Jezusa Chrystusa. To właśnie wiara 
– nawiązanie osobistej relacji z Chrystusem 
– nadaje kierunek późniejszemu wychowa-
niu w kluczu systemu prewencyjnego. Hi-
storia przyjaźni z Jonaszem jest przykła-
dem, w którym ks. Bosko pokazuje, że już 
w młodym wieku można być świadkiem 
wiary i przyprowadzać innych do Chrystu-
sa. Jak później zobaczymy, ks. Bosko także 
w pracy duszpasterskiej będzie w pewien 
sposób powtarzał tę historię, ponieważ 
jako kapłan przygotowywał młodych ludzi 
do przyjęcia chrztu w Kościele katolickim.  

W Memorie Biografich (Pamiętnikach 
Biograficznych) – podstawowym źródle 
wiedzy o ks. Bosko – znajdujemy kilka inte-
resujących historii mówiących o przygoto-
waniu młodych ludzi do chrztu w oratorium 
na Valdocco. 4 marca 1855 r. został 
ochrzczony pewien młody człowiek o na-
zwisku Avandetto, który był waldensem 
(ruch religijny, prekursor protestantyzmu, 
popularny w północnych Włoszech). Trafił 
do oratorium po tym, jak w wyniku zarazy 

zmarli jego rodzice. Pod wpływem życia  
w oratorium, dzięki atmosferze radości, 
rodzinności, religijności, postanowił przyjąć 
chrzest w Kościele katolickim.   

Inna historia wydarzyła się w 1869 r., 
kiedy do oratorium na Valdocco trafili dwaj 
młodzi Algierczycy, z początku agresywni  
i nieposłuszni. Jednak ks. Bosko od razu 
wywarł na nich wpływ. Postarał się obudzić 
w nich ducha miłości do własnej kultury. 
Najlepszym wychowankom Oratorium pole-
cił, by obchodzili się z nimi możliwie jak naj-
staranniej i najuważniej. W krótkim czasie 
wzorowe prowadzenie się tych chłopców 
wpłynęło silnie na usposobienie Arabów. 
Zostali ochrzczeni w dzień Bożego Naro-
dzenia 1869 r. i to zgodnie ze zwyczajami 
arabskimi, ubrani w swoje tradycyjne stro-
je. Później powrócili do rodzinnej Algierii, 
aby tam być świeckimi misjonarzami. Za-
chowały się także świadectwa o katechu-
menacie czarnoskórych  i anglikanów, któ-
rzy przygotowywali się w oratorium na Val-
docco do przyjęcia chrztu.  

Kilka powyższych przykładów wskazuje, 
że dla ks. Bosko chrzest miał ważne znacze-
nie, zarówno jako wydarzenie z jego życia, 
jako temat katechezy i pomoc ewangeliza-
cyjno – wychowawcza. Miał też świado-
mość, że chrzest otwiera drogę do zbawie-
nia, dlatego odpowiadał za przygotowanie 
do chrztu niektórych wychowanków. Niech 
św. Jan Bosko będzie dla nas przykładem, 
że chrzest nie jest martwym wydarzeniem  
z przeszłości, ale aktem wprowadzającym 
w życie wiary; wiary, którą trzeba pielęgno-
wać. 

Kl. Krystian Sukiennik SDB 

Dolnoślązak zafascynowany 
młodzieżą, ks. Bosko i historią.  
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Gdy w październiku minionego roku 
odwiedził nas w Lądzie diecezjalny dusz-
pasterz Odnowy w Duchu Świętym,  
ks. Marcin Mondrzyński, to podczas roz-
mowy usłyszałem od niego bardzo cieka-
we stwierdzenie: Każda osoba konsekro-
wana i każdy kapłan, pomimo przyjętego 
już sakramentu bierzmowania, powinien 
poczuć potrzebę i ponownie przyjąć wyla-
nie Ducha Świętego. Zwłaszcza obecne 
czasy domagają się, aby wspólnoty para-
fialne, zakonne i grupy działające w dusz-
pasterstwie, były kierowane przez chary-
zmatyków otwartych na obecność i dzia-
łanie Ducha Świętego.  

Chrzest w Duchu Świętym – jak pokazu-
je doświadczenie – przywraca ludziom utra-
coną nadzieję, małżonkom świeżą miłość, 
osobom konsekrowanym radość ze swego 
powołania. Dzięki niemu wszystko zostaje 
odnowione, a świętość staje się realną per-
spektywą życia. 

Kardynał L. J. Suenens, jeden z ojców 
Soboru Watykańskiego II, w swojej wypo-
wiedzi wyrażonej wobec dziennikarzy sta-
nowczo zaznaczył: Wierzę, iż Duch Święty 
działa w Kościele i w świecie, czy świat o tym 
wie, czy nie. Jestem człowiekiem nadziei, 
gdyż wierzę, iż Duch Święty jest zawsze Du-
chem Stworzycielem, który każdego ranka 
udziela temu, kto Go przyjmuje, nowej wol-
ności, daje radość i ufność. Jestem człowie-
kiem nadziei, gdyż wiem, że historia Kościoła 
to historia długa i pełna cudów Ducha Świę-
tego. 

To szczególne świadectwo nadziei, któ-
re daje kard. Suenens jest związane z tak 
zwanym „chrztem w Duchu Świętym” albo 
„napełnieniem Duchem Świętym”, lub jesz-
cze inaczej „ponownym wylaniem Ducha 
Świętego”. 

Chrzest w Duchu Świętym 

Gdybyśmy sięgnęli do początków teolo-
gii, okazuje się, że chrzest w Duchu Świę-
tym należy do trwałego dziedzictwa Ko-
ścioła. Mówią o nim Tertulian, św. Cyryl 
Jerozolimski, św. Bazyli Wielki, św. Grze-
gorz z Nazjanzu, św. Jan Chryzostom i wie-
lu innych ojców i pisarzy wczesnochrześci-
jańskich. 

Chrzest w Duchu Świętym jest integral-
ną częścią wtajemniczenia chrześcijańskie-
go. Obecnie, kiedy zdecydowana większość 
katolików przyjęła sakrament chrztu  
w dzieciństwie, a i bierzmowanie traktowa-
ne jest jeszcze często jako przepustka  
do ślubu kościelnego, powstaje wielka po-
trzeba niejako „nadrobienia” tego wszyst-
kiego, co wiązało się w przeszłości i wiąże 
dzisiaj nierozerwalnie z przygotowaniem 
dorosłych do sakramentu chrztu. Sakra-
ment chrztu (także bierzmowania i Eucha-
rystii) jest przymierzem Boga z człowie-
kiem. Ze strony Boga to przymierze jest 
pełne, nawet jeśli Bóg zawiera je z małym 
dzieckiem. Natomiast ze strony człowieka 
domaga się ono świadomej, dojrzałej i wol-
nej odpowiedzi, którą może dać raczej czło-
wiek dorosły. 

Chrzest w Duchu Świętym jest w istocie 
takim wydarzeniem w życiu chrześcijanina, 
w którym ten świadomie otwiera się na 
Ducha Świętego, a Duch Święty odnawia 
łaskę sakramentu chrztu i bierzmowania, 
by mogła rodzić owoce dla wspólnoty wie-
rzących w Chrystusa. Powoduje zdecydo-
waną przemianę człowieka, jakby chodziło 
o nowe narodzenie. Niekiedy nazywa się go 
drugim nawróceniem, które rodzi dojrzałe 
owoce wiary i życia chrześcijańskiego.  

Często słyszy się w wypowiedziach wie-
lu salezjanów, że nasza, salezjańska ducho-
wość jest inna, niż osób należących do ru-
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chu Odnowy w Duchu Świętym. Ośmielę 
się stanowczo poddać w wątpliwość takie 
wypowiedzi. Człowiek dialogu zawsze bę-
dzie szukał tego, co wspólne. Należy w tym 
przypadku zauważyć, że już pierwszy arty-
kuł naszych Konstytucji wyraźnie stwier-
dza, że Towarzystwo św. Franciszka Saleze-
go powstało nie z samego zamysłu ludzkie-
go, lecz z natchnienia Bożego. Aby współ-
działać w zbawieniu młodzieży, tej najbar-

dziej delikatnej i drogiej cząstki ludzkiej spo-
łeczności, Duch Święty, przy matczynym 
udziale Maryi, powołał św. Jana Bosko. 
Ukształtował w nim serce ojca i nauczycie-
la…  

Pierwszy artykuł salezjańskiej Reguły 
rozpoczyna się od aktu wiary i dziękczynie-
nia Bogu, uznając oficjalnie, że Zgroma-
dzenie jest darem Ducha Świętego  
do współpracy z Nim w zbawianiu młodzie-
ży. W pięciu paragrafach tego artykułu opi-
sane są różne aspekty tej charyzmatycznej 

rzeczywistości, ale najbardziej podkreśla 
się aktywną obecność Ducha Świętego, tak 
przy powstawaniu Zgromadzenia, jak  
w obecnym jego życiu.  

Co może wnieść w moje salezjańskie 
życie owo odnowienie – ponowne wylanie 
darów Ducha Świętego? Dotknięty łaską 
uświadomię sobie, że Bóg we mnie na-
prawdę mieszka. Zacznę odkrywać siebie  
i młodzież, jako umiłowane dzieci Ojca Nie-

bieskiego. W wylaniu się Ducha 
wszystko staje się łaską. On 
przejmuje inicjatywę w moim 
życiu. Kiedy w taki sposób przy-
chodzi Duch Święty, uczy mnie 
prostej modlitwy, uwielbienia, 
umiłowania sakramentów, no-
wego zrozumienia spraw Bożych 
i ludzkich i wlewa przede wszyst-
kim nowe zaufanie i nadzieję, 
którą żył ksiądz Bosko, i o której 
mówił kard. Suenens.  
Każdy salezjanin potrzebuje da-
rów Bożych, otwarcia się na nie  
i przyjęcia ich. Duch Święty uczy 
mnie – salezjanina, o moim miej-
scu pośród młodzieży, o posłan-
nictwie – moim i moich współ-
braci salezjanów..., całej rodziny 
salezjańskiej. Potrzebuję wspól-
noty i w sposób bardziej dojrzały 

odczuwam jedność ze wszystkimi.  
W związku z tym przychodzi również głę-
bokie przynaglenie do dawania świadec-
twa, do ewangelizacji i do działania na 
rzecz młodzieży i wszystkich, do których 
poprowadzi mnie Duch Boży.  

Ks. Piotr Przyborski SDB 

Proboszcz parafii w Lądzie,  
kierownik oratorium, harcerz. 
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„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie” – wiele razy to słysza-
łem. Te Słowa skierował Bóg Ojciec do Je-
zusa podczas Jego Chrztu. Sporo czasu 
zajęło mi, zanim zrozumiałem, że są one 
skierowane także do mnie… właśnie do 
mnie. 

Dość długo myślałem, że być ochrzczo-
nym to znaczy być oczyszczonym z grzechu 
i  chodzić do kościoła. Razem z rodzicami 
byłem we wspólnocie, w której przekona-
łem się, że Bóg naprawdę istnie-
je.  Widziałem tam Jego cuda, widziałem 
ludzi uzdrowionych, nawróconych, ale też 
zniewolonych przez Złego. Widziałem wie-
le, ale sam tak naprawdę nie doświadcza-
łem Boga. W głębi serca nie pozwalałem 
Mu się dotknąć i wiele sfer swojego życia 
zostawiałem tylko dla siebie. Żyłem  
w kłamstwie. Mówiłem, że wierzę w Boga, 
ale kiedy nikt nie patrzył i kiedy nie byłem 
we wspólnocie, postępowałem tak jakby 
nie istniał. Trwało to krótko, ale był to in-
tensywny okres w moim życiu. Po prostu 
sercem odszedłem od Boga. On jednak nie 
odszedł ode mnie.  

Pan szybko się o mnie upomniał. Pew-
nego wieczoru podczas modlitwy wsta-
wienniczej, kiedy kapłan modlił się nade 
mną i za mnie wkładając na mnie ręce, Bóg 
dał mi poczuć swoją miłość. Pierwszy raz w 
życiu czułem się tak bardzo kochany. Ktoś 
powie: nic wielkiego, ale ja doświadczyłem 
wtedy miłości, której tak naprawdę nie zna-
łem, miłości darmowej, na którą nie musia-
łem zasłużyć. Przed oczami przeleciały mi 
wszystkie moje grzechy i poczułem wielki 
żal. Pamiętam, że klęcząc potem przed 
tabernakulum powtarzałem w myślach i w 
sercu tylko jedno: „Tato przepraszam….”. 

Bóg trzyma moją stronę  

Chcę go dla siebie… 

Tego dnia Bóg stał się naprawdę moim 
Ojcem, a ja zacząłem czuć się naprawdę 
Jego ukochanym Synem. Z perspektywy 
czasu jestem pewien że Bóg odnowił  
we mnie łaskę chrztu – nie tyle wybaczył mi 
grzechy, co dał mi poznać miłość Ojca, któ-
ry walczy o swojego synka. Od tej pory mo-
je życie zaczęło się zmieniać. Oczywiście 
nie od razu, ale wreszcie wszystko miało 
sens, bo wiedziałem już, kim jestem. Wie-
działem, ze jestem chrześcijaninem i mam 
po swojej stronie Boga, który mnie nie zo-
stawi.  

To nie był koniec. Po pewnym czasie 
przeżyłem także doświadczenie Chrztu  
w Duchu Świętym. Pan przyszedł do mnie  
z darami swojego Ducha i pojawiło się we 
mnie dziwne pragnienie, żeby to On stero-
wał moim życiem. Kiedyś podczas modli-
twy kapłan powiedział mi, że słyszy w gło-
wie słowa: „Posyłam go, posyłam go i chcę 
go dla siebie”. No i się zaczęło… Niespecjal-
nie widziałem się wtedy w roli zakonnika, 
ale  najpiękniejsze było to, że czułem i jasno 
dostrzegałem, że Pan daje mi wolność. 
Dawał mi kolejne znaki, a przede wszyst-
kim pragnienie poświęcenia Mu swojego 
życia. 

Teraz już jako zakonnik, widzę że Bóg 
od zawsze prowadził mnie za rękę. On już 
na chrzcie złożył we mnie dar powołania  
i swoją miłość. Zamieszkał w moim sercu  
i dalej tam jest, bo Ojciec nigdy nie zosta-
wia swoich dzieci, upomina się o ich serca  
i dba, abyśmy mogli być na zawsze z Nim. 

Kl. Łukasz Wójcik SDB 

Krakus, był we wspólnocie Mamre, 
jego pasją Chrystus i piłka nożna. 
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Dzień Chrztu Świętego dla każdego 
chrześcijanina jest początkiem nowej drogi. 
Niewielu z nas zna swoją datę Chrztu, miej-
sce, oraz nazwisko kapłana, który udzielał 
nam tego sakramentu. Zanim zacząłem 
pisać ten artykuł musiałem zadzwonić do 
swoich rodziców i wypytać ich, jak to było  
z moich chrztem. 1 września 1991 rodzice 
wraz z moimi przyszłymi rodzicami chrzest-
nymi przynieśli mnie do kościoła parafial-
nego p.w. św. Piotra i Pawła w Tarnowskich 
Górach. Zjechała się cała rodzina, aby ra-
zem świętować przyjęcie do wspólnoty 
Kościoła nowego jej członka – czyli mnie. 
Trudno mi mówić o samym wydarzeniu, ale 
myślę że łatwiej mi będzie o jego skutkach.  

Przez chrzest święty zostałem oczysz-
czony z grzechu pierworodnego i stałem się 
częścią wspólnoty Kościoła. To ona wzięła 
mnie pod swoje skrzydła, uczyła miłości do 
drugiego człowieka. Wytyczała mi ścieżki, 
którymi mogłem kroczyć, ale pozostawiała 
mi wolny wybór.  

Stopniowo stawałem się coraz dojrzal-
szym chrześcijaninem. Ważnym darem, 
którym obdarowała mnie wspólnota chrze-
ścijańska, była możliwość przyjęcia pierw-
szej Komunii Świętej; to Ona fizycznie złą-
czyła mnie z Jezusem Chrystusem. Kolej-
nym darem który pozwalał mi stawać się 
coraz doskonalszym była, i oczywiście 
nadal jest, spowiedź święta. 

Chrzest otworzył mnie na wszelkie łaski 
Ducha Świętego. Przede wszystkim na ła-
skę zbawienia. Dzisiaj osobiście mogę dzię-
kować rodzicom za ten dar. Dziękuję im  
za troskę i wzięcie odpowiedzialności za 
moje życie.  

Profesja zakonna to nic innego, jak udo-
skonalenie łaski chrztu świętego. Tym ra-
zem już świadomie i dobrowolnie postano-

 Drugie narodziny 

wiłem podjąć się jeszcze radykalniejszej 
d rogi ,  cz yl i  ż ycia  z a konnego.  
5 września 2012 rozpocząłem nowicjat  
w Kopcu, który otworzył w moim życiu no-
wą drogę przygotowania się do życia rada-
mi ewangelicznymi, czyli ślubem ubóstwa, 
posłuszeństwa i czystości. Nasze Konstytu-
cje mówią o tym, że śluby zakonne są jed-
nym z najważniejszych wyborów dla sumie-
nia człowieka wierzącego. Są one aktem, 
który ponawia i potwierdza tajemnicę przy-
mierza chrztu świętego, nadając mu bar-
dziej głęboki i pełny wyraz. Przez profesję 
zakonną otworzyłem się na działanie Pana 
Boga w moim życiu oraz jednocześnie zo-
bowiązałem przestrzegać pewnych zasad,  
a to wszystko ze względu na miłość.  
Dziękuję najbliższym za to, że przynieśli 
mnie do Kościoła. Za to, że towarzyszyli mi 
w drodze mojego dojrzewania. Dziękuję 
rodzicom chrzestnym, którzy fizycznie byli 
przy mnie, nie tylko w dniu pierwszej Ko-
munii Świętej, kiedy miałem otrzymać pre-
zent, ale wciąż dawali mi świadectwo. Ich 
wszystkich Bóg postawił na mojej drodze, 
abym mógł poznać prawdę. Dzisiaj moim 
zadaniem jest chronić dziedzictwo mojej 
wiary i robić wszystko, aby być sługą tych, 
do których pośle mnie Pan Jezus.   

Kl. Maciej Sokalski SDB 

Pasjonat gór, księdza Bosko, 
siostry Faustyny i wierny kibic. 
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W obecnym numerze „Lendy” zatrzy-
mujemy się nad tajemnicą chrztu. Spoglą-
damy na ten sakrament w różnych aspek-
tach. A jak patrzą na chrzest najmłodsi? 
Zapytaliśmy o to Julię, Kacpra, Kamila, 
Klaudię, Marikę i Wiktorię – dzieci i mło-
dzież z lądzkiego oratorium im. bł. Piątki 
Poznańskiej.  Kto by się spodziewał,  
że ich wypowiedzi okażą się syntezą 
obecnego numeru naszego biuletynu! 
 

Chrzest oczami najmłodszych i nie tylko 

Co to jest chrzest? 
To chrzczenie dzieci, obmycie z grzechu, 
pierwszy sakrament. – Klaudia 
To coś takiego, że ksiądz chrzci. – Julia 
To małymi krokami dążenie do świętości. – 
Wiktoria 
Tam jest Duch Święty i towarzyszy (pomaga 
księdzu). –  Julia 
Pierwszy sakrament włączający we wspólno-
tę Kościoła. – Kamil  

Czym się chrzci? 
Wodą świeconą.   
Jest też biała szatka, żeby była pamiątka. – 
Jula 
To symbol czystości. – Marika 
Duchem Świętym! - Kamil 
Biała szata to symbol czystości, nieskazitel-
ności, wyzwolenia z grzechu pierworodnego. 
- Kamil 
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Po co chrzci się ludzi? 
Żeby obmyć z grzechu. – Julia  
Żeby byli miłosierni. – Marika  
Wstępujemy do wspólnoty Kościoła.  
– Klaudia 
Żeby się umyć. – Jula  
Żeby dążyli do świętości.  
Żeby włączyć ich do wspólnoty Kościoła, aby 
zesłać na nich Ducha Świętego. – Kamil 

Jak wygląda chrzest? 
Idzie się do kościoła i…  
Polewa się wodą świeconą. 

Kto nas przyprowadza do Kościoła? 
Rodzice, chrzestni, babcia z wnuczkiem, 
dziadek też. – Julia 

Kim są  i po co są rodzice chrzestni?  
Wujo i ciocia.  
Żeby zobaczyli jak dziecko się myje. – Jula 
Mają zadanie nas pilnować, żebyśmy byli 
wychowywani w wierze chrześcijańskiej. – 
Klaudia 
Są gwarantem rodziców i w razie śmierci 
rodzica oni przejmują obowiązek wychowy-
wania dzieci, są świadkami, trochę tak jak 
przy małżeństwie. – Kamil 
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Po co dzisiaj, w XXI wieku chrzest 
święty? Czy miłosierdzie ma sens? Może 
dla Ciebie to jakieś suche pytania, które 
kojarzą się jedynie z historią, bo nikt 
przeważnie nie pamięta swojego chrztu, 
nie mówiąc już o doświadczeniu miłosier-
dzia. Te dwa pytania, z pozoru nie mające 
ze sobą nic wspólnego, w ogłoszonym 
przez papieża Franciszka Roku Miłosier-
dzia bardzo do siebie pasują.  

Zastanawiam się, jak by się żyło w ideal-
nej rodzinie, ale idealnych rodzin nie 
ma, jesteśmy ludźmi, którzy popeł-
niają błędy. Na szczęście na błę-
dach historia się nie kończy! 
Dostaliśmy „pakiet sakra-
mentów” od Boga – Ojca, 
który zna nas jak nikt inny – 
by nie ustać w drodze i dążyć 
wytrwale do świętości.   

Inicjacja, starter, włącze-
nie do rodziny chrześcijań-
skiej – stanie się dzieckiem 
Bożym – następuje podczas 
chrztu świętego. Rodzice zobowią-
zują się przekazać wiarę i pomagać 
wzrastać w wierze swojemu dziecku i… w 
tym momencie zapala mi się lampka w gło-
wie – gdzie tu miejsce na wolność? Dlacze-
go narzuca się dziecku jakąś konkretną 
r e l i g i ę ,  a  n i e  c z e k a  s i ę ,  
by samo ją wybrało, kiedy będzie dorosłe? 
Spróbujmy odpowiedzieć sobie na przykła-
dzie jedzenia: czy rodzice wybierają za 
dziecko, co ma jeść, co jest dla niego zdro-
we, czy pozwalają mu samemu wybierać? 
Jak by się rozwijało, gdyby np. jadło tylko 
czekoladę? Podobnie jest ze chrztem: ro-
dzice przyprowadzając dziecko do Kościo-
ła, dają mu to co mają najlepszego do za-
oferowania.  

Miłosierni ochrzczeni 

Temat miłosierdzia jest również cieka-
wy, choć chcę zaznaczyć, że tylko zaryso-
wuję pewne kwestie. Mówi się, że „z puste-
go nawet Salomon nie naleje”. Gdy chodzi-
my do spowiedzi, gdy Bóg nam odpuszcza 
grzechy i wiemy, jak to nam pomaga po-
wstać i dalej walczyć; kiedy czujemy,  
że „lżej nam na duszy”, to wówczas łatwiej 
nam wybaczać innym  (tak jak w modlitwie 
„Ojcze Nasz” – odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom). 
Doświadczamy tego, że gdy nas ktoś 

skrzywdzi, kiedy jest nam trudno,  
to łatwiej naprawiać siebie i świat przez 

okazywanie miłosierdzia. Niestety, 
mamy tendencję do wygodnictwa  
i zapominania, dlatego musimy po-
znawać, przypominać swoje „plusy”  
i „minusy”, aby wiedzieć, co rozwi-
jać, a co ograniczać. Wiedząc jacy 
jesteśmy, możemy dojrzalej spoj-

rzeć na miłosierdzie, które jest miło-
ścią do ludzi, z którymi nam się trudno 

żyje.  
Wróćmy jeszcze do pytań postawionych 

na początku artykułu. Wiedząc, że jesteś 
dzieckiem Boga, znając swoją godność, 
mając możliwość korzystania z sakramen-
tów świętych, łatwiej jest stawać się świę-
tym.  Miłosierdzie i miłość to Boskie przy-
mioty, których On nam udziela  
w chrzcie, a my jesteśmy stworzeni na Jego 
obraz i podobieństwo – dlatego naśladujmy 
Boga. Ja próbuję, choć nie jest łatwo. Czas 
na Twój ruch! 

Ko. Jarosław Kluczyński SDB 

Brat zakonny, zawsze radosny 
starszy szeregowy. 
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27.03 Wielkanoc 

2.04 Rocznica śmierci Jana Pawła II 

16.04 Trzecie Sympozjum Pedagogiczne 

29.04 - 3.05 Pielgrzymka Ministrantów w Twardogórze 

5.05 Wspomnienie świętego Dominika Savio 

6.05 Msza święta za przyjaciół i wykładowców, Dzień Skupienia 

15.05 Zesłanie Ducha Św. i nabożeństwo w  intencji uzdrowienia. 

24.05 Uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 

26.05 Boże Ciało i Dzień Matki 

29.05 Festyn parafialny 

4-5.06 Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 
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