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NA SWOJE 
NAWRÓCENIE! 
    

   

Bez krzyża – 

drogowskazy prowadzą  donikąd, 

z domowych ognisk wieje pustka, 

szala dobra jest coraz lżejsza 

szala zła coraz bardziej przygniata. 

Jak zdjąć te ciężkie, 

wciąż cięższe odważniki? 

Jak nas uchronić przed zagładą – 

bez  Krzyża...? 

(...) 

  

 

 

 

 

 

 

Bez krzyża – 

jakie światło prześwietli nasze mroki? 

jakie słońce wysuszy nasze błoto? 

jaki deszcz ożywi nasze pustynie? 

jakie nieba zejdą na nasze ziemie- 

bez Krzyża...? 

  

  

Bez Krzyża –  

tylko we własnym cieniu, 

nigdy nie przestaniemy 

wytykać sobie potknięć, 

licytować krzywd, 

wzajemnie się oskarżać, 

mścić się kaleczyć, zabijać... 

Zawsze tak będzie! 

Zawsze tacy będziemy 

w królestwie własnych cieni 

bez Krzyża... 
(S. Riabinin, Bez Krzyża) 

 

ISSN 1733-523X 

ZWYCIĘŻYMY CHRYSTE 
PRZEZ TWÓJ KRZYŻ ! 
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OD REDAKCJI 
 

Miło mi powiadomić Państwa, że w przygotowaniu tego wydania Katolickiego Biuletynu Czarnego 

wzięło udział znacznie więcej autorów i redaktorów niż zazwyczaj.  

- Na początku zamieszczamy rozważania Konrada Przeździęka nt. Drogi Krzyżowej. Z racji 

Wielkiego Postu, jest to bardzo pożyteczny materiał do przemyślenie i przemodlenia.  

- W tym czasie nawrócenia zastanawiamy się jak przeżywamy niedzielę – Dzień Pański. Czy Bóg 

jest na pierwszym miejscu? Rozważania na ten temat snuje Krystyna Sos.  

- Dzień Pański na zesłaniu w Rosji sowieckiej – jak przeżywali go polscy zesłańcy? Jak płacili za 

przyznawanie się do Boga i Polski. A jak jest teraz w niepodległej (jeszcze) Polsce? Wspomnienia 

pani Janiny Szumskiej pomogła zebrać Emilia Nowocień.  

- Temat losu deportowanych Polaków w głąb Związku Sowieckiego omawia Violetta Bartnicka na 

podstawie Encyklopedii Białych Plam.  

- Fragment listu pasterskiego Biskupa Legnickiego Stefana Cichego zawierający miedzy innymi 

świadectwo Benedykta XVI na temat świętowania niedzieli w jego rodzinie, gdy był młody - pod 

redakcją Barbary Ludorowskiej. 

- Literatura na rok wiary. Co czytać dla lepszej formacji? Czy kolorowe wydawnictwa? 
Propozycję dobrych lektur opracowali Krystyna i Ryszard Sos.  

- Kolejne nawiązanie do Drogi Krzyżowej, ale w odniesieniu do malowideł w naszym kościele 

parafialnym oraz ich autora, p. Boj-Wojtowicza - i  jeszcze raz Konrad Przeździęk.  

W takim doborowym towarzystwie mam zaszczyt jedynie zaprezentować spis treści i zamieścić 

relację z Kolędowania Rodzinnego.   

Życzę Państwu owocnego przeżywania Wielkiego Postu i przyjemnej, budującej lektury.  

 
M. Ludorowski 

 

 

 

 

 

 

 

Zrezygnuj z narzekania               - skoncentruj się na wdzięczności. 

Zrezygnuj z pesymizmu         - stawaj się optymistą. 

Zrezygnuj z gorzkich sądów       - myśl życzliwie. 

Zrezygnuj z nadmiernej troski    - zawierz Opatrzności Bożej. 

Zrezygnuj ze zniechęcenia        - bądź pełen nadziei. 

Zrezygnuj z zawziętości        -   powróć do przebaczenia. 

Zrezygnuj z nienawiści        - odpłacaj dobrem za zło. 

Zrezygnuj z negatywizmu          - bądź pozytywny. 

Zrezygnuj z gniewu        - bądź cierpliwszy. 

Zrezygnuj z małostkowości        - stawaj się dojrzalszy. 

Zrezygnuj ze smutku        - raduj się z piękna, które jest wokół ciebie. 

Zrezygnuj z zazdrości       - módl się o ufność. 

Zrezygnuj z obgadywania       - kontroluj język. 

Zrezygnuj z grzechu         - wracaj do cnoty. 

Zrezygnuj z rezygnowania       - wytrwaj! 
 

Idę, potykam się, upadam, podnoszę, spotykam pocieszycieli i takich, którzy udają, że mi 

dobrze życzą. I zdaję sobie sprawę, że to nie tylko moje doświadczenie. Że wiele w tym 

podobieństw do Jego Drogi. Drogi ku Golgocie. On dźwigał krzyż, a czy ja uświadamiam 

sobie, że czynił po to, abym mógł moją drogą życia iść w Jego świetle, co wskaże mi pułapki 

i pozwoli na bezpieczne dotarcie do celu?  
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Wielki Post. Przez lata odnosiłem się nijako do 

tego czasu. – Co to za święta, ta Wielkanoc... No, 

tyle że cieplej się robi i można wędkę i na ryby. 

Boże Narodzenie... Tak: kolędy, pasterka, 

choinka, prezenty. A Wielkanoc? Palemki, 

koszyczek, święcone, jajeczko, śniadanie, 

goście... A Wielki Post? W środę popielcową 

rybka, potem – rekolekcje, a i to nie zawsze. 

Zależy, czy jest czas, czy nie ma. 

Wyciszenie? Pokuta? Ależ skąd! Nie te 

czasy, po prostu się nie da w takim 

zabieganiu uciec na pustynię. Zresztą i po 

co? Przecież taki fajny ten świat... kolorowy 

i pełen przyjemności, których nie sposób 

sobie odmówić. Dopiero niedawno temu zdałem 

sobie sprawę, że to tylko barwny papierek 

cukierka, którego smak  rozrywa wnętrzności 

upiornie ostrą goryczą grzechu. Musiałem to 

świństwo przełknąć i przetrawić przed kratkami 

konfesjonału, aby zrozumieć, że czas 

przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana 

to najpiękniejszy okres dla duszy znękanej 

codzienną gonitwą za marnościami w pędzie 

przemijania.Wielki Post. Wielkość tego okresu 

objawia się także w tym, że czas przed Triduum 

Paschalnym, trudniej “sprzedać”. Bo przecież 

dziś cierpienie nie jest “towarem” popularnym. 

Nie da się tak łatwo ucharakteryzować na 

radość... Gdybyśmy byli w okresie analogicznym 

przed Bożym Narodzeniem, już by się plątali po 

ulicach przebierańcy mikołaje z worami pełnymi 

dóbr tego świata. Dawaliby prezenty na 

pokaz swojej hojności, bo inaczej to nie 

wypada. 

Cóż... ten gwar też się zacznie, ale już nie z 

taką pogardą dla sacrum, jak dzieje się to w 

grudniu. Jest więc świetna okazja, aby nie 

zagubić Jezusa, a może nawet właśnie teraz 

Go odnaleźć? Kiedy nie jest zagłuszany całą 

merkantylną otoczką świętowania... Kiedy 

wędrujemy z Nim po Drodze. Drodze 

Krzyżowej. 

Jej Stacje.  

 

Skazanie. Ileż razy na nas plująi osądzają? 

Często bez podstaw, a nawet jeśli, to – raczej dla  

własnego dowartościowania się niż w celu 

“wyprostowania” naszego postępowania? 

Krzyż na ramiona. Co jest moim krzyżem? 

Może to, że nie pasuję jakoś do tego świata? 

Może moja samotność, odrzucenie? Może 

to, że nie potrafię jak inni mnożyć fortuny i 

cieszyć się z doczesnych sukcesów? Może moje 

porażki? Wiele może być tych krzyży. Muszę – 

jak On – wziąć swój krzyż na ramiona. 

Zgodzić się, aby nieść go przez całe 

życie bez utyskiwania i pretensji do 

Stwórcy. Bo przecież ten krzyż jest dla 

mnie nagrodą, a nie karą! 

Upadam. On upadł trzy razy. A ja? Oj 

tak: wiele razy! To ludzkie. On – Bóg 

wcielony – uniża się do ludzkiej niemocy 

i upada, choć gdyby chciał, z pewnością 

niósłby ten  - jak wyliczono – ponad 125-

kilogramowy ciężar jak piórko. On 

upada, a co dopiero ja? Ale przecież On 

tym upadkiem mnie pociesza! – Patrz, to nie 

wstyd upaść. Ważne, aby się podnieść i iść dalej. 

Z krzyżem. 

Spotkanie. Idący na Golgotę Chrystus widzi 

Matkę. Najbliższą Mu osobę. I ja w mojej drodze 

czerpię siły ze spojrzenia kogoś najbliższego. 

Rodziny, przyjaciół? Nie tylko. Spotykam na tej 

ścieżce samego Chrystusa, który prawie dwa 

tysiące lat temu dźwigał krzyż, a teraz przychodzi 

do mnie i w trudnych chwilach spogląda Swoim 

Boskim obliczem, kiedy jest mi szczególnie 

ciężko. – Ja przez to przeszedłem. I tobie się 

uda... 

 

Pomoc. Szymona Cyrenejczyka zmuszono, aby 

pomógł nieść Jezusowi drzewo krzyża. Dwa 

przeciwieństwa znaczeniowe: przymus 

(nacechowane negatywnie) i pomoc (w 

sensie pozytywnym). Czyn, który temu 

przypadkowemu przechodniowi mógł 

wydawać się z pozoru zły, okazał się 

przysługą, która ulżyła Synowi Bożemu! 

A na mojej ścieżce... Czy ktoś zmuszał 

kogokolwiek, by pomógł mi w trudach 

dźwigania mojego krzyża? Może tak. 

Może nawet tego nie zauważyłem. Może 

nie wiedziałem. Wiem jednak – dzięki tej 

scenie – jak niezgłębione są tajemnice 

Stwórcy, bo przecież mogę takiego Cyrenejczyka 

spotkać choćby jutro. A może to ja nie 

spostrzegłem, że ktoś mnie prosił, bym 

pomagał... 

 

  

VIA CRUCIS 

 

 
 



 – 4 – Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nr 1/13/64 

Otarcie twarzy i gest św. Weroniki. Czy 

umordowany biczowaniem, z ponad 600 ranami 

na ciele, z głową rozoraną koroną cierniową, ze 

złamanym nosem, pękniętą wargą, podbitym 

okiem, rozoranym policzkiem, wyrwanymi 

włosami z brody Jezus nie miał prawa zapłakać? 

Czy – tak po ludzku – nie oczekiwał choćby 

drobnego gestu otuchy, który przyniósłby choć 

chwilową ulgę? Kiedy pewnego przedpołudnia – 

z duchem przeoranym przykrym 

doświadczeniem codzienności – 

przyklęknąłem przed wizerunkiem Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy, i 

rozryczałem się jak dziecko, poczułem jej 

pocieszenie, jej płaszcz na mej twarzy... 

Ona była dla mnie taką świętą 

Weroniką... 

 

Niewiasty jerozolimskie współczują 

Chrystusowi. – Nie przejmuj się, będzie 

dobrze. Naprawdę bardzo ci współczuję – 

wielokrotnie słyszałem te słowa w 

momentach trudnych. Na ile były to zapewnienia 

szczere – nie wiem.  Rzadko kiedy towarzyszył 

im czyn. Wyczuwałem, że – w pewnym sensie – 

formalność tych deklaracji bez głębokiego 

znaczenia słowa “współczucie”, czyli “czucie 

razem, wczuwanie się w sytuację bliźniego do 

tego stopnia, że jego przeżycia stają się i moimi”. 

Łacińskie “compassio”, które jest źródłosłowem 

dla naszego “współczucia” to coś zdecydowanie 

więcej! “Passio” – znaczy przecież “męka”. Czy 

więc potrafię “współcierpieć”  

z moim bliźnim? Czy on tak samo potrafi 

towarzyszyć mi w cierpieniu? Choćby na 

poziomie duchowym... Czy umiem powiedzieć 

tym, którzy się nade mną litują: “płaczcie nad 

sobą i waszymi dziećmi”? (Łk. 23, 28) 

 

Chrystus z szat odarty. To trudna stacja. Czy 

nie najtrudniejsza? Patrząc na nań dosłownie 

wyobrażam sobie, jak czułbym się pozbawiony 

tego zewnętrznego “pancerza” ubrań? 

Wyciągnięty z bezpiecznych – wydawałoby się – 

czterech ścian mieszkania i postawiony “nagi” 

wobec obcych ludzi? Ależ to upokarzające! 

Często nawet u lekarza, gdzie zdjęcie odzienia 

wydaje się koniecznością, tłumię wstyd. A w 

sytuacji, kiedy nie zależy to ode mnie, ale od 

tych, którzy źle mi życzą i chcą mojej zguby? To 

nie do pomyślenia! Jakże to uwłacza mojej 

godności! 

A On? Czyż jako człowiek, Syn Boży, nie 

przeżywał ogromnego upokorzenia? Odarto Go z 

ostatniej “osłony”, przyschnięty do świeżych ran 

materiał odrywany od skrzepów krwi  

z pewnością  powodował ból nie do zniesienia! 

Jakby mało było innych cierpień... Chrystus to 

zniósł, by się wypełniło Słowo. Czy ja też 

potrafiłbym tak to znieść? 

 

Zbawiciel przybity do krzyża. 

Przybity...  Są oprawcy i narzędzia: młot 

i gwoździe. Jak często doświadczam w 

życiu analogicznych okoliczności... Gdy 

ktoś młotem języka wbija we mnie słowa 

pogardy, nienawiści, złorzeczenia. Czuję 

się wtedy przybity. Duchowo. Teraz 

widzę, że nie jestem sam! Że Jego też 

przybijano! Kiedyś przez nieuwagę 

wbiłem sobie w palec ostry zszywacz do 

papieru. Bolało niemiłosiernie! A co 

musiał czuć On, kiedy w jego nadgarstki i stopy 

rzymscy osiłkowie wbijali potężne gwoździe?! 

 

Śmierć Ukrzyżowanego. I to już koniec. Ciarki 

mnie przeszyły, kiedy czytałem opis tego, co – z 

punktu widzenia medycyny – Chrystus 

doświadczał, gdy konał na krzyżu. Skojarzenia: 

nieuchronność, strach przed cierpieniem, mrożące 

krew w żyłach negatywne emocje. Boże! Ja nie 

chcę! – Boże mój, Boże! Czemuś mnie opuścił! – 

woła Chrystus słowami Psalmu 22. On woła 

Swojego Ojca, choć wie, że tenże Tato nie 

opuścił Go. Wciąż jest przy Nim! Może to 

wołanie to echo mojego głosu, kiedy – w 

beznadziejnych wydawałoby się sytuacjach – też 

krzyczę Bogu, że mnie opuścił? Nie! On jest ze 

mną tak, jak był z Chrystusem, jak jest w 

Chrystusie! A ja grzesznik spoglądam na Jego 

oblicze w agonii z nadzieją, że On we mnie 

zobaczy świętość Łotra... Więc to jednak jeszcze 

nie koniec!? Może to dopiero początek! Kiedy 

umrę zabijając moje grzechy, otworzę sobie 

bramę do nowego życia. Tu, w doczesności, bo 

przecież to właśnie na Ziemi może zacząć się 

życie wieczne. 
 

 

                                                             Konrad Przeździęk 
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RODZINA SOLĄ ZIEMI 

W niedziele poprzedzającą Wielki Post słyszeliśmy List pasterski Biskupa Legnickiego Stefana 

Cichego. Usłyszeliśmy w nim miedzy innymi świadectwo Benedykta XVI na temat świętowania 

niedzieli. Jest  to jedno z najmilszych wspomnień z dzieciństwa i rodzinnego domu papieża. Jest to 

świadectwo wielkiej wartości życia rodzinnego: „Zasadniczą sprawą dla naszej rodziny zawsze była 

niedziela. Niedziela zaczynała się już w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty 

liturgiczne z bardzo wtedy popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak 

rozpoczynała się niedziela: wchodziliśmy w liturgię w atmosferze radości. Następnego dnia szliśmy na 

Mszę św. ... A potem w domu ważny był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy... 

Mój tato grał na cytrze i śpiewał. To niezapomniane chwile. Potem oczywiście wspólnie odbywaliśmy 

podróże, długie spacery. Mieszkaliśmy blisko lasu i spacery po lesie były bardzo piękne: przygody, gry 

itp. Jednym słowem, łączyło nas jedno serce i jedna myśl, wiele wspólnych doświadczeń, nawet w 

czasach bardzo trudnych, gdyż był to okres wojny, wcześniej dyktatury, a później biedy. Ale panowała 

między nami ta wzajemna miłość, radość również z rzeczy prostych i dlatego mogliśmy wytrzymać i 

pokonać także i tamte rzeczy. Dorastaliśmy w przekonaniu, że dobrze być człowiekiem, bo widzieliśmy, 

że dobroć Boga znajdowała odzwierciedlenie w rodzicach i rodzeństwie. I, prawdę mówiąc, gdy próbuję 

sobie trochę wyobrazić, jak to będzie w raju, przychodzi mi na myśl okres mojej młodości, mojego 

dzieciństwa. Tak więc w tej 

atmosferze zaufania, radości i 

miłości byliśmy szczęśliwi i 

myślę, że w niebie powinno być 

podobnie jak za czasów mojej 

młodości. W tym sensie mam 

nadzieję, że przechodząc na 

„tamten świat", pójdę „do 

domu".    /  Red./ 

 

              

NIEDZIELA DZIEŃ PAŃSKI 
 

  

     W dzisiejszym świecie, w trakcie całego tygodnia, gdy praca wytycza nam kierunek naszego 

działania, często brakuje nam czasu na zadbanie o potrzeby duchowe dla nas i naszej rodziny. Niedziela 

powinna być dniem Pańskim i w jaki sposób będzie świętowana zależy to tylko od nas samych. Rodzice 

bowiem powinni dzieciom pokazać już od wczesnego dzieciństwa jak ważny jest dla rodziny Bóg. 

Począwszy od modlitwy porannej, uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, poprzez uczczenie Bożego 

Dzieła Stworzenia Świata w postaci wyświetlania filmów o motywach religijnych czy też czytania 

Pisma Świętego w wydaniu dla młodszej grupy wiekowej czy też malowanek dla dzieci z motywami 

religijnymi. 

Często nasza natura sama domaga się zwolnienia tempa naszej codzienności, co niejednokrotnie 

ogranicza się do oglądania telewizji lub przeczytania jakiegoś wydawnictwa, a przecież jest tyle 

możliwości do spędzania wolnego czasu wraz z rodziną np. na spacerze czy organizowaniu wspólnych 

wypadów w pobliskie górki czy lasy. Dobrze jest przygotować się przed taką wyprawą. Dostępne są 

wydawnictwa turystyczne bardzo ciekawie opisujące historyjki oraz legendy o naszym terenie - jak 

''Bajkowa Jelenia Góra'' czy podobne wydawnictwa o Karpaczu, Szklarskiej Porębie i innych, możemy 

urozmaicić naszą wędrówkę ciekawostkami w nich zawartymi. Parę lat temu będąc na takiej wędrówce 

wraz z naszymi dziećmi odkrywaliśmy podobne ciekawostki, których sami nie byliśmy świadomi, że 

W tym kontekście warto zadać sobie pytanie: 

A JAK WYGLĄDA DZIEŃ ŚWIETY W MOJEJ 
RODZINIE? 
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mogą się na naszym terenie wydarzyć i najprostsza wycieczka przeobraziła się w piękną wyprawę w 

przeszłość i wspominana była przez nasze dzieci wiele razy jako bardzo udany wspólnie spędzony czas. 

Spróbujmy wykorzystać czas Wielkiego Postu do nawiązania bliższych relacji z Bogiem a 

także  wzmocnienia więzi rodzinnych. W naszej rodzinie wszystkie działania były oparte na wspólnej 

pracy nawet jak dzieci były małe to każdy w rodzinie miał swoje zadania do wykonania - małe dzieci 

wykonywały ''małe'' prace a większe trochę trudniejsze, choć była to bardziej wspólna praca, gdzie 

byliśmy gotowi w każdej chwili pomagać, aby nic złego się nie stało naszym pociechom. 

Te wypracowane nawyki wdrażamy również w obecności naszych wnuków. Każda wspólnie 

spędzona chwila owocuje w czasie późniejszym.  Bycie razem, w pracy i odpoczynku wydaje mi się 

największym spoiwem rodziny. 

  

  
Krystyna Sos 

 

LITERATURA NA ROK WIARY 
 

  

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy otwarcia Soboru 

Watykańskiego II papież Benedykt XVI ogłosił rok 

2013 Rokiem Wiary. W swym przesłaniu Rok 

Wiary ma być zachętą do ponownego, bardziej 

wnikliwego pochylenia się osoby wierzącej, choć 

oczywiście nie tylko wierzącej, nad podstawowymi treściami wiary, do ponownego ich 

odkrycia. Papież zachęca nas do sięgnięcia po Katechizm Kościoła Katolickiego, który ma być 

wielkim wsparciem w pełnym uwiarygodnieniu świadectwa każdego chrześcijanina wyznania 

rzymsko-katolickiego. Oczywiście, katechizm ten, dla nas, członków Kościoła Powszechnego 

stanowi swoisty elementarz wiary i powinien stanowić też wzorzec uczuć, codziennego 

postępowania i postrzegania świata. Niemniej jednak w tym momencie dostępnych jest wiele 

innych wydawnictw, które także mogą wzbogacić naszą wizję wiary i obraz Kościoła. Wzorem 

innych czasopism i periodyków spróbujemy stworzyć listę najpopularniejszych, 

najpoczytniejszych i najbardziej godnych polecenia pozycji książkowych, które także i my 

możemy z "czystym" sumieniem polecić. 

1. "Komentarz do ksiąg Starego Testamentu",  

 "Komentarz do Ewangelii",  

 "Komentarz do ksiąg Nowego Testamentu"  

 - trzytomowe wydanie komentarzy Jana Pawła II /każdy tom wydany osobno/. Jest to 

zbiór  komentarzy papieskich zebranych z fragmentów homilii, encyklik, prowadzonych przez 

Niego  rekolekcji czy najprzeróżniejszych publikacji. W swym zamierzeniu jest to studium 

filozoficzno- teologiczne, które w sposób niezwykle prosty i przejrzysty a jednocześnie piękny  

 i emocjonujący przybliża nam przesłanie biblijne. 

 

2. ''Przebudzenie'' 

 ''Śpiew ptaka'' 

 ''Szukaj Boga we wszystkim'' - Anthony de Mello hinduski jezuita, filozof, teolog, 

psycholog  psychoterapeuta w mistrzowski sposób łączy elementy filozofii i mistyki Wschodu 

oraz kultury  europejskiej. Pozycje te są zapisem prowadzonych przez niego rekolekcji, które 

osoby którym  udało się je wysłuchać /A. de Mello nie żyje od 1987 r./ uznają je za 
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szczególnie uduchowione a  jego samego za przewodnika duchowego ku doskonałości. 

Literatura uskrzydlająca. 

 

3. "Rozmowy z Bogiem" - Neale Donald Walsch, amerykański dziennikarz i pisarz 

podróżując po świecie, odwiedzając wyjątkowe miejsca związane z historią ludzi, kultur  

i religii, od Macchu  Picchu po sintoistyczne świątynie w Japonii, od Placu Czerwonego w 

Moskwie, od Placu  Tienanmen w Pekinie do Placu Św. Piotra w Watykanie, bywając niemalże 

w każdym zakątku  Ziemi obserwował zwyczaje i zachowanie ludzi w chwilach pracy, zabawy, 

modlitwy, czy to w  domu czy w świątyni, kościele, pagodzie, meczetach i innych miejscach 

kultu notując nasuwające się mu pytania do Boga. Bardzo szybko zdał sobie sprawę, że Pan Bóg 

na te pytania  odpowiada. Książka ta jest właśnie zapisem tej "rozmowy" z Bogiem. 

 

4. "Jezus Chrystus biografia" - Peter Seewald /autor słynnego wywiadu-rzeki z papieżem 

Benedyktem XVI/ w sposób niezwykle oryginalny, zaskakujący, jednocześnie autentyczny, 

pełen emocji i uczuć kreuje biografię Jezusa wędrując po Ziemi Świętej sprzed dwóch tysięcy 

lat i chwili obecnej. Opisuje życie Jezusa, Jego współczesnych, wędruje po miejscach 

związanych z Jego osobą, uświęconych Jego bytnością. Biografia ta to nie tylko chronologiczny 

zapis życia Jezusa, to także zapis dziejów, kultury i codziennego życia ludzi, mieszkających  

w Izraelu w wieku I i XXI. Jak wyraził się o niej papież Benedykt XVI - "to świetna książka". 

 

5. "To wspaniałe chrześcijaństwo" - Dinesh D'Souza, wykładowca uniwersytetu Stanforda, 

były  doradca prezydenta Ronalda Reagana napisał bestseller, jak czytamy w podtytule 

"gorszący  wyznawców niewiary". Fascynująca, intrygująca zarazem prowokująca, ale i 

niezwykle  inspirująca rozprawa z argumentami ateistów, najczęściej wysuwanymi w 

dyskusjach z osobami  wierzącymi. Jeśli chcemy merytorycznie przeciwstawić się mitom 

ateizmu a brakuje nam  argumentów koniecznie musimy to przeczytać. 

 

6. "Nikt nie jest samotną wyspą" - Thomas Merton zakonnik trapista, - doskonale znając 

trudności,  jakie otaczający świat stwarza dla rozwoju życia duchowego i życia modlitwy - 

uczy sposobów  przezwyciężania owych przeszkód i pokazuje, jak nawiązać żywy kontakt z 

Bogiem, jak ocalić  w nas prawdziwe człowieczeństwo. Jak sam w przedmowie do tej książki 

pisze - ''Bez życia  duchowego cała nasza egzystencja staje się iluzoryczna i zawieszona w 

próżni. Włączając nas w  prawdziwy porządek świata, ustanowiony przez Boga, życie 

duchowe wprowadza nas w  możliwie najpełniejszy związek z rzeczywistością... a czyni to 

uświadamiając nam naszą  prawdziwą osobowość i stawiając ją przed obliczem Boga.'' 

Pocieszenie na trudne  dni, pokrzepienie na szare dni codzienności ale także i refleksja w 

dniach euforii i radości.  Doskonała literatura. 

 

Nie są to jedyne pozycje, które w sposób szczególny możemy polecić. Gorąco namawiamy 

także do pochylenia się nad wydawnictwami autorstwa ks. Józefa Tischnera, Szymona Hołowni,  

ks. Mieczysława Malińskiego, Paula Younga i wielu innych, może mniej znanych, ale których 

autentyczność i świadectwo prawdy pomoże nam po prostu "lepiej wierzyć". Zapraszamy do 

księgarni "BK" przy ul. Długiej 1 /obok BWA/. 
  

 

Krystyna i Ryszard Sos 
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Kolędowanie Rodzinne jak co roku zgromadziło pełną salę widzów oraz 

kilkunastu wykonawców kolęd i pieśni bożonarodzeniowych z naszej parafii. 

Tradycyjnie, główną nagrodą był kanarek w złotej klatce, który wygrała rodzina 

państwa Łoś. II miejsce zajął duet rodzin państwa Nowocień i Wacławczyk. III 

miejsce zajęła rodzina państwa Nachmann (tata i syn). Niektóre dzieci 

prezentowały niezliczone ilości kolęd i wierszyków. Gitarowy akompaniament 

do śpiewanych kolęd zapewnił Marek Niewiadomski. Warto dodać, że rodzina p. 

Marka wykonała pięknie „Gruchnęła Nowina” oraz „Boże Narodzenie” z 

aranżacją na syntezatorze. Konferansjerkę poprowadził brawurowo Mirosław Ludorowski, który także 

sprawdzał u uczestników i publiczności wiedzę o okresie liturgicznym Bożego Narodzenia. Atmosfera 

radości i zabawy przy wesoło trzaskających szczapach z kominka towarzyszyła nam, pozostawiając 

miłe wspomnienia na cały nowy rok. Miejmy nadzieję, że następne Kolędowanie Rodzinne będzie 

niemniej udane i już zapraszam Państwa do udziału w przyszłym roku. 
M. Ludorowski 
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70 ROCZNICA PIERWSZEJ DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBERIĘ 

W lutym obchodzimy kolejną rocznicę pierwszej deportacji. To dobry moment by wspomnieć 
tamte okrutne czasy ale także objąć swoją modlitwą wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
zostali dotknięci tą narodową i ludzką tragedią. A najważniejsze by pamięć o tamtych dniach 
przetrwała i była ważną lekcją historii dla nas i przyszłych pokoleń. 
 

Stalin dążył do wcielenia do państw sowieckich 

okupowanych ziem II Rzeczypospolitej ze 

wszystkimi tego konsekwencjami. Miało to być 

najpierw pozbawienie narodu elit politycznych  

i umysłowych, a następnie wynarodowienie 

pozbawionych kierowniczych warstw, mas 

ludności i zmienienie ich w HOMO 

SOVIETICUS. Jedną z metod osiągnięcia tego 

celu były masowe deportacje ludności polskiej 

czyli przymusowe przesiedlenia określonych grup 

obywateli w odległe miejsca. 

Natychmiast po wywiezieniu na wschód wziętych 

do niewoli oficerów i żołnierzy polskich, NKWD 

przystąpiło do indywidualnych aresztowań. 

Wyłapywano tzw. elementy wrogie i szkodliwe, 

 a więc wyższych i średnich urzędników, 

sędziów, prokuratorów, policjantów, wybitnych 

działaczy politycznych i społecznych, ziemian, 

przemysłowców i kupców. Trudno jest podać 

dokładna liczbę wywiezionych w ten sposób 

osób. Dziś ich liczbę szacuje się na około 200 

tysięcy osób. 

Niewątpliwie jednak największe straty 

spowodowały 4 wielkie deportacje. 

Pierwsza (10 II 1940) objęła przeważnie niższych 

urzędników państwowych i samorządowych oraz 

osadników rolnych wraz z rodzinami. Odbywała 

się w skrajnie trudnych warunkach ( w 

bydlęcych, nieogrzewanych, przeładowanych 

wagonach, w kilkunastostopniowym 

mrozie).Transport trwał kilkanaście dni, bez 

możliwości uzupełnienia wody i jedzenia a nawet 

pochowania zmarłych, których wyrzucano  

z wagonów. 

Druga (13IV 1940) dotyczyła przeważnie rodzin 

poprzednio aresztowanych i deportowanych, 

głównie kobiet i dzieci. Łącznie wywieziono 

około 320 tysięcy osób. 

Trzeciej (VI/VII 1940) poddano ok. 240 tysięcy 

osób, przede wszystkim uchodźców wojennych z 

zachodnich i centralnych województw Polski. 

Czwarta, ostatnia deportacja była 

przeprowadzona również na Wileńszczyźnie, 

dotknęła reszty ocalałych uchodźców oraz 

wykwalifikowanych robotników i rzemieślników, 

kolejarzy, inteligencję i zamożniejszych 

gospodarzy, łącznie około 300 tysięcy osób.  

Deportowanych podzielono na kilka grup. Część 

z nich stanowili tzw. wolni osiedleńcy. Były to 

osoby na ogół mało przydatne do pracy- kobiety, 

dzieci, starcy. Wysyłani byli do środkowej Azji 

(Kazachstan) i tam polecono się osiedlać. Sami 

musieli budować sobie ziemianki, przerabiali na 

mieszkania stare opuszczone budowle, 

zatrudnienie znajdowali w kołchozach lub 

lokalnych zakładach przemysłowych. Pozwalało 

to na nędzną wegetację, ale złe warunki bytowe 

powodowały bardzo dużą śmiertelność. Drugą 

kategorię deportowanych stanowili skierowani do 

przymusowej pracy w fabrykach, kopalniach lub 

obozach pracy. Ich los i warunki życiowe były 

bardzo zróżnicowane, w zależności od zakładu 

pracy, rodzaju łagru, klimatu i wreszcie od 

poziomu moralnego straży obozowej. Mimo 

dużej śmiertelności, istniały jednak szanse 

przeżycia przez dłuższy okres czasu. Kolejną 

grupę stanowili więźniowie w różnego rodzaju 

więzieniach. Ich los był również zróżnicowany 

 i zależał od postawy samych więźniów. Tych, 

których namówiono na współpracę traktowano 

zdecydowanie lepiej. Najstraszniejszy był jednak 

los więźniów czwartej kategorii, zesłanych do 

obozów o zaostrzonym rygorze, z których 

najbardziej ponurą sławę zyskały łagry z rejonu 

Kołymy i Czukotki. Warunki pracy i traktowanie 

więźniów przekraczały tu wyobraźnię 

normalnego człowieka. Odmowa pracy wskutek 

choroby czy omdlenia uważana była za sabotaż i 

na miejscu karana śmiercią. Warunki życia były 

tak straszne, że zaledwie ok. 15% ludzi mogło 

przetrwać więcej niż jedną zimę. Prawie nikt nie 

miał butów, a nogi owijano szmatami 

znalezionymi na śmietnikach. Obowiązywał 12 

godzinny dzień pracy, ale więźniowie, którzy nie 

wykonali normy musieli pracować dłużej. 

Więźniom z góry wyznaczano rolę pracowników 

na jeden sezon, stwarzając rozmyślnie takie 

warunki, aby dłużej nie mogli przeżyć.  

Oprac. Violetta Bartnicka na podstawie 

„Encyklopedii Białych Plam”. PWE Radom 2001 
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DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIĆ 

Wspomnienia z „nieludzkiej ziemi” 
 

Trudne jest zadanie opisania niedzieli w kraju, 

którego przywódcy określali „krajem wolności, 

miłości, dobrobytu i sprawiedliwości”, a k tóry 

był więzieniem dla nas - Polaków. Czyniono 

wszystko, by dzień święty nie różnił się niczym 

od pozostałych dni tygodnia, choć niedziela w  

j. rosyjskim to woskriesjenije, a więc 

zmartwychwstanie, a to już 

nijak nie pasowało do ich 

ideologii. Opowiadali starzy 

ludzie, że po Rewolucji 

Październikowej i objęciu 

władzy sowieci zlikwidowali 

7- dniowy tydzień  

i wprowadzili 10- dniówki. 

Wolnym był więc 10- ty 

dzień. W ten sposób 

wykluczali świętowanie niedzieli, ale później od 

tego pomysłu odstąpiono. Nie wiem dlaczego.  

Ludzie starzy jednak w domach modlili się, lecz 

młodzież wszelkimi sposobami była odrywana od 

Boga. Władze domagały się od nich donosów na 

rodziców, którzy po kryjomu przekazywali 

dzieciom wiarę. Za te informacje młodzież była 

nagradzana i wyróżniana, gdyż prezentowała 

„prawidłową postawę obywatelską”, a rodzice 

skazywani na utratę wolności, a nawet życia. 

Strach paraliżował życie religijne, lecz nie sądzę, 

że dużo było takiej młodzieży, która wydawała 

swoich rodziców. Jednak w takich warunkach nie 

było mowy o zbiorowych modłach, gdyż za to 

ponosiło się straszne konsekwencje. 

Zesłano nas do miasta rejonowego Tara. Było to 

w czerwcu 1941 r. Około 250 km od Omska na 

północ i około 350 od Tobolska na wschód, nad 

Irtyszem. Za czasów carskich podobno było w 

tym mieście 8 świątyń. Cerkwie i kościoły 

polikwidowano. Jedną cerkiew przeznaczono na 

muzeum. Próbowano z niej zdjąć krzyż, lecz nikt 

nie chciał wejść na wieżę. Podobno znalazł się 

jeden pragnący zarobić i próbował go zdjąć. Zgiął 

go nawet, ale nie udało się odłączyć krzyża od 

postumentu, a człowiek spadł i zabił się. 

Ponowna próba zakończyła się podobnie i nie 

było więcej chętnych do tego "zarobku". I tak 

jedyny krzyż prawosławny, choć w pół zgięty, 

górował nad miastem. 

 Jedna świątynia - podobno kościół 

katolicki - została zburzona. Część murów 

pozostała i w jednym z rogów zbudowano miejski 

szalet. To było u nich normą. Zwykle szalety 

usytuowane były w miejscu ołtarza. Widać to 

było po rozmieszczeniu ścian, okien. Z tym po 

raz pierwszy zetknęłam się w Omsku, dokąd 

przywieziono nas 

pociągami, a dalej 

popłynęliśmy statkiem 

rzeką Irtysz. Byliśmy 

tam kilka dni. Inną 

świątynię przeznaczono 

na szkołę, w której 

potem uczyłam się. Na 

starym cmentarzu 

wandale pozrywali 

krzyże i z nich porobili kładki przez wąski, 

wijący się strumyk. Porozbijane grobowce, 

poniszczone pomniki. Niszczyli wszystko, co 

związane było z religia i Bogiem.  

Oczywiście niedziela dla zesłańców była dniem 

świętym. Choć pełne pięć lat byliśmy pozbawieni 

kościoła i praktyk religijnych, to jednak Mama 

umiała sama zachować wiarę i wpoić ją dzieciom. 

Każdy dzień był rozpoczynany i kończony mod-

litwą, w niedzielę rano śpiewałyśmy godzinki, a o 

jedenastej klękałyśmy i głośno odczytywałyśmy 

mszę św. i inne modlitwy . O tej godzinie w 

naszej parafii w Downarach (woj. Białostockie) 

odprawiana była suma, w której uczestniczyliśmy 

co niedzielę, choć do kościoła z naszej koloni 

Rybaki było 4 km. Na mszę św. chodziliśmy 

pieszo. Mieliśmy w gospodarstwie dwa konie, 

lecz ojciec pozwalał im w niedziele także 

odpocząć, bo codziennie wyprowadzane były do 

pracy na roli. 

Wiara pozwalała nam przetrwać najcięższe 

chwile. Nawet nie wiem jak mojej mamie udało 

się zabrać z domu wszystkie książeczki do 

nabożeństwa, różańce i inne dokumenty. Gdy w 

chwili zsyłki chciałyśmy z siostrą wziąć ze sobą 

podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, to 

enkawudzista wyrwał nam je z rąk i wrzucił do 

piwnicy, ulokowanej w kuchni pod podłogą 

 i zarządził wrzucenie tam innych dokumentów. 

My udawaliśmy jednak, że ich nie mamy, bo 
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mama ukryła je w innej skrytce i dzięki temu 

mogliśmy część wziąć ze sobą. Tak więc tylko po 

domach modliliśmy się i nieustannie prosiliśmy 

dobrego Boga o szybki powrót do Ojczyzny.  

W niedzielę całe życie kulturalne i gospodarcze 

miasteczka koncentrowało się wokół rynku. 

Kwitł handel wymienny. Polacy najczęściej 

wyzbywali się resztek rzeczy przywiezionych z 

Ojczyzny. Miejscowi oferowali nam za to zapasy 

ze swoich skromnych ogródków działkowych, 

czy przydomowych. Mogę w tym momencie 

dodać, że za zarobione przez mamę z pracy 

chałupniczej w ciągu miesiąca pieniądze, 

mogliśmy kupić wiadro ziemniaków. A przecież 

trzeba było także wykupić chleb na kartki, 

zapłacić za mieszkanie i kupić sól. Nic więcej nie 

było w sklepach. Praca chałupnicza mamy 

polegała na tym, że musiała uprząść wełnę i 

zrobić z niej 4 swetry. Pomagałam w tym mamie 

i razem przez cały miesiąc miałyśmy co robić. 

Tylko, ze z tego zarobku absolutnie nie można 

było wyżyć. 

Po miesiącu naszego pobytu na zesłaniu umarł 

mój ojciec. Było to 11 VII 1941 r. Miał 54 lata. 

W dniu pogrzebu, wszyscy Polacy ( było nas 

około 100 rodzin) odprowadzili go na cmentarz 

śpiewając polskie pieśni religijne, odmawiając 

Różanie. Rosjanie wylegli na ulicę i przyglądali 

się nam, lecz nikt nam nie przerwał tej smutnej 

uroczystości. Na grobie taty ustawiliśmy obok 

drewnianego krzyż metalowy.  

Podarowała nam go pewna pani z naszego 

transportu. Brat wkopał go głęboko w ziemię . 

Najpierw ktoś uciął go nad ziemią i porzucił na 

mogile. Brat ponownie zrobił nowy krzyż, 

krótszy i wkopał go w ziemię ale on znowu został 

wyrwany zniknął. 

 Te nasze przeżycia opisałam i wydałam w 

książce „Dobrzy ludzie”. Była ona drukowana w 

„Biuletynie” przed kilkoma laty.  

Jak świętowaliśmy największe święta kościelne? 

Pamiętam zwłaszcza jedno Boże Narodzenie.  

W 1942 roku na Wigilię odwiedziliśmy mojego 

brata w łagrze oddalonym od naszego miejsca 

zesłania o 150 km. Został tam wysłany na 2 lata 

więzienia za „wielkie przestępstwo” jakim było 

pobieranie dodatkowej kartki na chleb (300 gr. 

dziennie). Nawet nie wiedzieliśmy, że jest to tak 

wielkie przestępstwo. A stało się tak, gdyż brat 

wyjechał za pracą do innego miasta. Po pewnym 

czasie przyjechał i wziął do siebie naszą siostrę 

Helenę, by nam było lżej i by on miał pomoc 

kobiecą. Ucieszyliśmy się, że będzie nam lżej, bo 

przybyła nam dodatkowa porcja chleba za nią. 

Zapłaciliśmy za to drogo. Brata skazano na karę 

łagru, położonego w tajdze syberyjskiej 150 

km.od nas. Odwiedziliśmy brata na Boże 

Narodzenie już po raz kolejny. Nie mieliśmy 

opłatka, ale byliśmy razem. To było 

najważniejsze. 

 Czy w tych warunkach przyznawaliśmy 

się do Boga, czy kryliśmy się ze swoją wiarą? 

Otóż nie! Błędy, chyba jak każdy człowiek w 

życiu popełniałam różne, ale nigdy nie zaparłam 

się swojej wiary. To na pewno jest zasługa mojej 

mamy, która od maleńkości wpajała nam miłość 

do Boga i przekazywała wiarę. W tamtych 

czasach hasło: Bóg – Honor – Ojczyzna nie było 

pustym sloganem, ale było przestrzegane w 

domach, szkole i kościele. /…/ 

W rosyjskiej szkole, gdzie byłam jedynym 

polskim dzieckiem od klasy 5 do 8, gdy były 

Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, nie 

szłam do szkoły i, o dziwo, starsi nauczyciele – 

zdawało się, tego nie zauważali. Gdy dzieci 

zapisywały się do Komsomołu, oczywiście 

gremialnie – cała klasa – tylko nie ja, to wcale nie 

byłam taka odważna. Po prostu bałam się mojej 

mamy. Jak ja to jej powiem, to co ona mi 

odpowie? W końcu dali mi spokój. Dali mi w 

inny sposób odczuć, gdzie jest moje miejsce.  

Otóż, kiedy hitler podchodził pod Stalingrad, 

nieswojo było sowietom przyznać się przed 

światem o ich zsyłkach i innych podłościach, 

więc zaczęli nas niby zaliczać do tzw. 

ewakuowanych. W naszym mieście sporo było 

ludzi z Moskwy i Leningradu. W mojej klasie – 

 2 dziewczyny. Szkoły zaczęły udzielać pomocy  

a to w odzieży (szczególnie buty-walonki), a to w 

dokarmianiu. W czasie dużej przerwy 

dostawaliśmy po bułeczce. Przez 2 dni 

dostawałam tę wymarzona bułeczkę, trzeciego 

dnia już nie. Wezwała mnie pani Dyrektor – 

bardzo przyzwoita, starsza Pani i mówi: „Nie 

wiem, jak mam ci to powiedzieć, jest mi przykro, 

bo ty nie możesz dostawać żadnej pomocy, bo nie 

jesteś ewakuowana, ale zesłana. Prosti /wybacz/”. 

Powiedziałam jej, ze to nic, ze nie liczyłam na 

żadną pomoc. Cicho dodała, że to politruk mnie 

skreślił. Tak to się płaciło za wiarę i polskość na 

nieludzkiej ziemi.  

Janina Szumska 
Ilustracja autorstwa Tadeusza Sobierajskiego 

przedstawiająca transport zesłańców w pierwszym etapie 

deportacji - dowóz z domostw do pociągów 

przygotowanych do wyjazdu na Wschód; źródło: Fundacja 

Kresy-Syberia 
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PRZEZ SYMBOL KU PEŁNI POZNANIA 

 

VIA CRUCIS ANDRZEJA BOJA WOJTOWICZA 
 

Ta Droga Krzyżowa to nie dosłowna ilustracja Via Crucis, ale obrazy – które poprzez symboliczne 

przedstawienie ewangelicznych stacji Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa – inspirują do 

pogłębionej kontemplacji wydarzeń z Golgoty. Mowa o najnowszym dziele Andrzeja Boja Wojtowicza, 

malarza z Borowic pod Jelenią Górą (Dolnośląskie). 

 

Andrzej Boj Wojtowicz tworzy różne formy 

sztuki (grafiki, malarstwo sztalugowe, rysunki, 

freski). Dobrze czuje się jako portrecista, 

niemniej jednak dzieła sakralne to najważniejsza 

dziedzina jego twórczości.  

 

Realizuje projekty tyczące urządzenia wnętrz 

świątyni (między innymi, kościół św. Judy 

Tadeusza na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze). 

Jest autorem dekoracji prezbiterium, w którym – 

na obrazie głównym wśród portretów Apostołów, 

świadków wiary, świętych oraz błogosławionych 

– jeszcze przed odejściem Jana Pawła II do Domu 

Ojca, umieścił oblicze polskiego papieża, obok – 

między innymi, świętego Ojca Pio, bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki oraz sługi 

Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, prymasa 

Polski. – Po kilku latach i 

beatyfikacji Jana Pawła II 

okazało się, że miałem 

rację – uśmiecha się 

artysta. 

 

W kościele świętego Judy 

Tadeusza zrealizował 

także Drogę Krzyżową 

skoncentrowaną na postaci 

Pana Jezusa Chrystusa 

Frasobliwego. W 

poszczególne stacje 

wkomponował wiele 

symbolicznych 

przedstawień, do których 

nawiązania w tego typu 

dziełach nie są częste. 

Choćby – motylek – jako symbol 

Zmartwychwstania, dla nieświadomych do 

złudzenia przypominający żywego owada, który 

niby to przez przypadek usiadł sobie na obrazie. 

Wszystko w horyzontalno-wertykalnym układzie 

krzyża, dalekim jednak od dosłowności typowych 

przedstawień. 

 

Ostatnio w pracowni artysty powstały szkice do 

kolejnego cyklu Via Crucis – tym razem opartego 

na chrystologicznej wizji Kalwarii z 

ewangelicznych wydarzeń. Tych, z których bł. 

Jan Paweł II uczynił podstawę do 

Wielkopiątkowych medytacji Drogi Krzyżowej w 

rzymskim Colosseum. – Zacząłem ten cykl 

tworzyć bez żadnego zamówienia, po prostu – 

sam od siebie – zainspirowany rozważeniami ojca 

Raniero Cantalammessy, kaznodziei Domu 

Papieskiego – opowiada 

Andrzej Boj Wojtowicz. 

 

W kategoriach 

interpretacji dzieła, to nie 

jest „łatwa” Droga 

Krzyżowa, taka jak ta 

dosłowna, do której 

wierni przyzwyczajeni są 

w poszczególnych 

świątyniach. Już sam 

„porządek” stacji nie 

odpowiada temu, do 

którego się 

przyzwyczailiśmy, gdyż 

– wzorem bł. Jana Pawła 

II – artysta zainspirował 

się jedynie 

ewangelicznymi wydarzeniami związanymi z 

Męką Pańską. Nie ma więc, między innymi, 

stacji, na której święta Weronika ociera twarz 

cierpiącemu Zbawicielowi. Jest za to modlitwa 

Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemani. I 

tu też „bohaterem” obrazków jest wizerunek 

Chrystusa Frasobliwego.  

 

Pojawia się obraz zdrajcy – Judasza, a także 

scena, w której święty Piotr zapiera się Mistrza. 

Jeden z obrazów poświecony jest sylwetce Piłata. 

Jego oblicze – niesymetrycznie – odbija się w 
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wodzie w misie, w której dopiero co rzymski 

prokurator umył ręce. – Ten brak symetrii – jak 

tłumaczy twórca – obrazuje odepchnięcie naszych 

wyrzutów sumienia, wyparcie się przez 

człowieka grzesznej natury, co stało się udziałem 

Piłata, a dziś – dzieje się niemal powszechnie. 

 

Andrzej Boj Wojtowicz – zgodnie ze źródłem 

inspiracji – rozdzielił też stacje Ukrzyżowania 

Pana Jezusa Chrystusa i Jego Śmierci. 

Kontemplujący obraz Ukrzyżowanego nie 

zobaczy ani gwoździ, ani rzymskich gwardzistów 

przybijających wymęczone Ciało Zbawiciela do 

desek Krzyża. Za to ujrzy Odkupiciela 

uchwyconego z góry, na zasadzie asymetrii – 

przywołujący późniejszą męczeńską śmierć św. 

Piotra, który – jak wiadomo – został 

ukrzyżowany głową w dół. Artysta uniknął także 

dosłowności w pokazaniu krzyża. Wiadomo, że 

on jest – kryje się w strukturze obrazu, w pozycji 

Ukrzyżowanego z wyciągniętymi rękoma w 

geście cierpienia połączonego z umiłowaniem 

tych, z których złożył tę najwyższą Ofiarę.  

 

Dalekie od utartego schematu jest też 

przedstawienie Złożenia Ciała Chrystusa do 

grobu. Andrzej Boj 

Wojtowicz nawiązał tu 

do symboliki Całunu 

Turyńskiego, 

przedstawił świadków 

zarówno przeniesienia 

martwego Pana do 

grobowej groty jak i 

oblicza tych, które 

zobaczyły „Żywego już 

Pana grób pusty, i 

świadków anielskich, i 

odzież i chusty”. Ciało 

Chrystusa artysta 

przedstawił jako Hostię. 

Dodajmy, że niektóre 

stacje zawierają 

łacińskie cytaty z 

Wulgaty, będące niejako 

odniesieniem i uzupełnieniem przedstawionej 

wizji graficznej. 

 

Twórcy udało się dotrzeć ze swoim dziełem do 

Watykanu, do samego ojca Raniero 

Cantalamessy, który wyraził zainteresowanie 

cyklem i poprosił o przesłanie wersji cyfrowej 

poszczególnych stacji. Oprawione w ramy szkice 

do najnowszego cyklu Drogi Krzyżowej zdobią 

na razie ścianę salonu domu, w którym od 1993 

roku Artysta mieszka wraz z żoną Ewą, 

rzeźbiarką, oraz synem Hugonem (gimnazjalistą).  

 

Jednak kiedy powstanie już „pełnowymiarowa” 

Droga Krzyżowa, szkice trafią do Działu Sztuki 

Współczesnej Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu. Wiele też wskazuje na to, że przed 

obrazami Via Crucis stacje Męki Pańskiej 

rozważać będą siostry 

benedyktynki z Opactwa 

Benedyktyńskiego w 

Krzeszowie, znanym z 

cudownego obrazu 

Matki Bożej Łaskawej.  

 

Andrzej Boj Wojtowicz 

ma ambitne plany 

twórcze. Gotowe jest już 

podobrazie do 

wizerunku Niepokalanej, 

który także ma trafić do 

Krzeszowa. Pragnieniem 

Artysty jest także 

namalowanie dzieł, 

które złożą się na 

wystawę poświęconą 

współczesnej wizji 

tradycyjnego 

katolickiego sacrum. Wśród nich mają znaleźć 

się, między innymi, portrety papieży, których 

pontyfikaty stały się oparciem dla Magisterium 

Kościoła, w tym Piusa V i św. Piusa X.  

 

Dziełem swoim Andrzej Boj Wojtowicz 

odpowiada na wyzwanie tak ważne dla wiernych 

zwłaszcza dziś, w czasach zagrożeń dla wiary. 

Artysta daje świadectwo, że Ecclesia Militans, 

Orans et Triumphans (Kościół Walczący, 

Modlący się i Triumfujący) może nieść Dobrą 

Nowinę także poprzez sztukę w jej tradycyjnym, 

a jakże często zapominanym lub traktowanym 

drugoplanowo, wymiarze sakralnym.     

 

Konrad Przeździęk 
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10 KLUCZOWYCH WYDARZEŃ 
PONTYFIKATU BENEDYKTA XVI 

W związku ze zbliżającym się ustąpieniem Benedykta XVI z urzędu 

papieskiego publikujemy opracowane przez KAI zestawienie 10 

kluczowych wydarzeń tego pontyfikatu. 

1. Encykliki "Deus caritas est" i "Caritas in veritate” 

2. Papież z Niemiec w Auschwitz 

3. Podróż do Turcji  

4. Zdjęcie ekskomuniki z lefebrystów 

5. List do katolików Irlandii 

6. Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu 

7. Spotkanie w Asyżu 

8. Beatyfikacja Jana Pawła II 

9. Trylogia "Jezus z Nazaretu" 

10. Ogłoszenie rezygnacji 

 

Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi z urzędu papieskiego. "Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu 

przed Bogiem, zyskałem pewność, że 

z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować 

posługę Piotrową" - powiedział papież po łacinie 11 lutego 2013 r. do uczestników konsystorza w 

sprawie kanonizacji grupy błogosławionych. 265. następca św. Piotra, który 16 kwietnia br. skończy 86 

lat, ostatecznie złoży swój urząd 28 lutego o godz. 20. 

 

Wieść o rezygnacji poruszyła cały świat. Obecny na konsystorzu dziekan Kolegium Kardynalskiego 

kard. Angelo Sodano po odczytaniu po łacinie przez papieża oświadczenia powiedział: "Niczym grom z 

jasnego nieba zabrzmiało w tej sali Twoje emocjonujące przesłanie!" Po raz pierwszy od kilkuset lat 

następca św. Piotra sam z własnej woli zrezygnował z papieskiego urzędu. 

Oprac. Krzysztof Tomasik (KAI) / 
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OGŁOSZENIE 

 

W dniach 10,11 i 12 marca 2013r (niedziela – wtorek)  
w naszej parafii wygłosi Rekolekcje Wielkopostne 

Ksiądz mgr lic. Remigiusz Bernasiewicz 

Niedziela:    godz. 9:00 i 12:30  - msza św. i nauka ogólna,  

    11:00   - konferencja dla dzieci 

    15:30   - nabożeństwo gorzkich żali 

Poniedziałek: godz. 9:00 i 17:00  - msza św. i nauka ogólna 

    16:00   - msza św. dla dzieci    
        pierwszokomunijnych  
        i rocznicowych 

Po mszy św. spotkanie ma młodzież przygotowująca się do 
Bierzmowania         

Wtorek: godz.  8:30   - spowiedź 

    9:00   - msza św. 

    15:30  - spowiedź 

    17:00  - msza św. zakończenie    

        rekolekcji 

W czasie rekolekcji a także każdej mszy św. 
pamiętajmy o naszym Księdzu Proboszczu Jerzym  
i módlmy się o zdrowie Jego duszy i ciała.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: 75 64 21585 

http://www.juda.legnica.opoka.org.pl/  e-mail: tadzio@post.pl 

Nr 64 opracował zespół w składzie: Krystyna i Ryszard Sos, Barbara i Mirosław Ludorowscy,  
Konrad Przeździęk, Violetta Bartnicka, Janina Szumska, zdjęcia Jan Foremny.  
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