Vox Domini

Orêdzie
Matki Bo¿ej
dla parafii
w Medziugorju
i dla wiata z
25 czerwca 2006
25 rocznica
objawieñ Gospy
Drogie dzieci, z wielk¹ radoci¹ w sercu dziêkujê wam
za wszystkie modlitwy, jakie
w tych dniach ofiarowalicie
w moich intencjach. Wiedzcie, drogie dzieci, ¿e nie bêdziecie tego ¿a³owaæ ani wy,
ani wasze dzieci. Bóg was
wynagrodzi wielkimi ³askami
i zas³u¿ycie na ¿ycie wieczne.
Jestem blisko was i dziêkujê wszystkim tym, którzy w
ci¹gu tych lat przyjêli moje
orêdzia, wprowadzili je w ¿ycie i zdecydowali siê na wiêtoæ i pokój.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

WIÊCEJ O MEDZIUGORJU
PRZES£ANIE
Z MEDZIUGORJA.
SYNTEZA (1981-2006)

Ksi¹¿ka stanowi syntezê s³ów
Matki Bo¿ej, które zosta³y pogrupowane tematycznie dla ukazania, i¿
Sw¹ obecnoci¹ Maryja pragnie w
nas zbudowaæ duchow¹ wi¹tyniê,
mocn¹ i trwa³¹, prowadz¹c nas do
wiêtoci.
Orêdzie Matki Bo¿ej zawiera miêdzy innymi naukê o piêciu rodkach
skutecznej walki z szatanem, porównanych do kamyków Dawida, dziêki
którym pokona³ on Goliata: modlitwa (szczególnie ró¿añcowa); Eucharystia (w miarê mo¿noci codzienna); post (w rody i pi¹tki); czytanie Biblii (ka¿dego dnia); spowied
wiêta (comiesiêczna)
Objêtoæ: 112 stron. 10 z³

KASETA VIDEO
Fim Tryptyk Królowej Pokoju oraz
przedstawienie widz¹cych. 70 minut.
Cena: 15 z³

DVD: «TRYPTYK
KRÓLOWEJ POKOJU»
Film o przes³aniu Matki Bo¿ej
Królowej Pokoju w Medziugorju, w
nim synteza Orêdzi, wiadectwa pielgrzymów, niezwyk³e s³owa Jana
Paw³a II o Medziugorju, przedstawienie widz¹cych (70 min.). Dodatki specjalne: Orêdzia Matki Bo¿ej z
lat 1984-2006 (plik pdf); konferencja s. Emmanuel Maillard o wartoci cierpienia (90 min., mp3). DVD
30 z³

«Z MARYJ¥ W SZKOLE
MI£OCI I WIÊTOCI»
Piêæ konferencji wyg³oszonych
przez s. Emmanuel Maillard, ka¿da
na inny temat. Piêæ 90-minutowych
kaset audio:
1. Trzeba, abym kocha³
a¿ do nieskoñczonoci;
2. Modlitwa wszystko mo¿e;
3. Broñ niezwyciê¿ona;
4. Mi³oæ w cierpieniu;
5. Gdzie jest ród³o ¿ycia?
Konferencje dostêpne w kompletach (25 z³otych komplet) lub pojedynczo (cena 1 kasety: 6 z³)

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA:

http://www.voxdomini.com.pl
Tel. 0327383869 Tel. kom.: 698639112 b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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Nowoci wydawnicze 2006
*
Maria Valtorta  UCZYNKI MI£OSIERDZIA
Fragment Poematu Boga-Cz³owieka zawieraj¹cy pouczenie Jezusa o uczynkach
mi³osierdzia wzglêdem duszy i cia³a. 32 strony. Cena: 2,5 z³

*
TAJEMNICA SPOWIEDZI I MSZY WIÊTEJ
Nowe wydanie wiadectwa Cataliny Rivas uzupe³nione o tekst o Spowiedzi wiêtej,
którego fragmenty drukowa³o pismo "Mi³ujcie siê" w numerze 3/2004 i 5/2004.
Osoby, które chc¹ zamówiæ tylko 1 egz. wystarczy, ¿e przel¹ (na adres: Vox Domini
43-190 Miko³ów skr. poczt. 72) w kopercie znaczki o ³¹cznej wartoci 5,5 z³ - na
pokrycie ceny ksi¹¿eczki i jej wysy³ki. 64 strony. Cena: 3,5 z³
*
DVD: VASSULA W POLSCE
"wiadectwo spotkania z Vassul¹ w 1994 w wersji pol-franc. (90 min.)
"inne ujêcia z pobytu Vassuli w Polsce, z chwil prze¿ywania przez ni¹
mêki, a nawet - zapis orêdzia na lotnisku Okêcie...
""Fazy Oczyszczenia"  wywiad z Vassul¹ w kanadyjskiej telewizji,
polski dubbing (30 min.) - specjalny bonus, jeden z filmów z cyklu
Spotkania, udostêpnionych dot¹d wy³¹cznie na kasetach VHS.
""Prawdziwe ¯ycie w Bogu. Wyjanienia Kongregacji Nauki Wiary" (pdf)
" katalog wydawnictwa "Vox Domini" - plik pdf
" program Acrobat Reader
" zwiastun filmu DVD "Tryptyk Królowej Pokoju"

CHARYZMAT CATALINY RIVAS I
STANOWISKO KOCIO£A WOBEC JEJ PISM
O miecie Cochabamba w Boliwii w. Jan
Bosko powiedzia³: W górach Ameryki Po³udniowej, pomiêdzy 15 a 20 równole¿nikiem,
zostan¹ odkryte wielkie bogactwa, w postaci
minera³ów i surowców, jednak prawdziwe
znaczenie bêd¹ mia³y nie te, ukryte w ziemi,
lecz inne, cenniejsze od z³ota, których bogactwo rozci¹gnie siê nie tylko na kontynent
po³udniowo-amerykañski, lecz te¿ na ca³y
wiat, tak ¿e oczy wszystkich bêd¹ zwrócone na to miejsce.
Catalina mieszka w tym miecie. Ukoñczy³a
jedynie szko³ê podstawow¹, dlatego kiedy zaczê³a spisywaæ teksty o Mêce Pana Jezusa,
o Eucharystii, o Niebie wzbudzi³a zdumienie.
Catalina przyzna³a, ¿e s³yszy g³os Pana Jezusa i spisuje jedynie to, co od Niego s³yszy.
W 1994 r. modl¹c siê pod krzy¿em, odczu³a pragnienie ca³kowitego oddania siê Jezusowi. Ujrza³a wtedy wielkie wiat³o, które
przeszy³o jej d³onie i stopy, pozostawiaj¹c
krwawi¹ce rany. Us³ysza³a g³os: Raduj siê z
powodu daru, jakim ciê obdarzy³em. Odt¹d
pojawiaj¹ siê na jej ciele stygmaty (na czole,
d³oniach i stopach, w boku), a Catalina prze¿ywa cierpienia agonii, ³¹cz¹c siê cierpieniem
Jezusa na Krzy¿u. wiadkiem tego zjawiska
by³ w pierwszy pi¹tek stycznia 1996 r. lekarz,
doktor Ricardo Castanion, którego wiadectwo przyczyni³o siê do uznania za prawdziwe dowiadczeñ Cataliny.
Pan Jezus powiedzia³ do niej: Wieczna mi³oæ szuka dusz, które mog¹ powiedzieæ no-

we rzeczy o starych, dobrze znanych prawdach... Kto korzysta i
zachwyca siê nimi, pomaga równie¿ i innym
czerpaæ z nich po¿ytek. Kto ich nie rozumie,
jest nadal niewolnikiem z³ego ducha.
S³owa przez ni¹ zapisywane nie zawieraj¹
nowych prawd, ale przypominaj¹ ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywaj¹ do
przyjêcia Boga i Jego mi³oci oraz zachêcaj¹ do ¿ycia zgodnego z dekalogiem, Ewangeli¹ i nauk¹ Kocio³a katolickiego.
W³adze Kocio³a g³êboko poruszone Bo¿ymi znakami, przekonawszy siê po ich zbadaniu, ¿e s¹ one prawdziwe i istotne w ewangelizacji dzisiejszego wiata, powo³a³y w Boliwii organizacjê pod nazw¹ Apostolat Nowej
Ewangelizacji, która zajmuje siê rozpowszechnianiem Bo¿ego orêdzia podyktowanego Catalinie.
W najnowszym wydaniu jej ksi¹¿ek, do których nale¿y równie¿ Tajemnica Spowiedzi i
Mszy wiêtej, arcybiskup Apaza napisa³:
Przeczytalimy ksi¹¿ki Cataliny i jestemy
przekonani, ¿e jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drog¹ zapocz¹tkowan¹ w Ewangelii. Ksi¹¿ki te równie¿ podkrelaj¹ wyj¹tkowe miejsce Dziewicy Maryi
 naszego wzoru w naladowaniu i pod¹¿eniu za Jezusem Chrystusem  Matki, której
powinnimy siê powierzyæ z ca³kowitym zaufaniem i mi³oci¹. Ksi¹¿ki te pokazuj¹, jak
powinien postêpowaæ prawdziwie wierz¹cy
chrzecijanin. Z tych wszystkich wzglêdów

wyra¿am zgodê na ich wydrukowanie i dystrybucjê oraz polecam jako materia³ do medytacji i duchowego kierownictwa, odpowiadaj¹c na wezwanie Pana, który pragnie zbawiæ wiele dusz, ukazuj¹c im, ¿e jest Bogiem
¿ywym, pe³nym mi³osierdzia i mi³oci.

Na podst.: Mi³ujcie siê 3/2004, str. 810 pt. Znaki wzywaj¹ce do nawrócenia
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Vox Domini
Znalezione w sieci....

SZKAPLERZ
KARMELITAÑSKI
Czêsto s³yszymy w modlitwach i kazaniach o p³aszczu Maryi, pod który mamy
siê chroniæ, o szacie, któr¹ Ona nas okrywa. Rozumiemy to zwykle symbolicznie.
Tymczasem taki p³aszcz, prawdziwy i widzialny mo¿emy rzeczywicie nosiæ.
HISTORIA
Objawi³a go Matka Bo¿a genera³owi Zakonu Karmelitów, w. Szymonowi Stockowi w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w Aylesford w Anglii, gdy modli³ siê do Niej o opiekê nad zakonem, któremu grozi³ upadek po
opuszczeniu Ziemi wiêtej zajmowanej
przez Turków.
Zakon ten powsta³ w wyniku wypraw
krzy¿owych, gdy grupa rycerzy, pod przewodem Bertolda z Kalabrii, w 1155 r. odnowi³a tradycjê pustelnicz¹ na Górze Karmel przy ródle proroka Eliasza (opis jego
dziejów: 1Krl 17,1 - 2Krl 2,25). Od setek
lat bowiem mieszkali tam pustelnicy, bêd¹cy synami duchowymi tego proroka, tak
jak Elizeusz. Zakon otrzyma³ regu³ê od patriarchy Jerozolimy, w. Alberta w 1209 r.,
a zatwierdzon¹ przez papie¿a Honoriusza
III w 1226 r. i Grzegorza IX w 1229 r. Mia³
on charakter typowo monastyczny, celem
jego by³o w dzieñ i w nocy rozwa¿aæ Prawo Pañskie, zgodnie z zawo³aniem Eliasza: ¯yje Pan, Bóg Izraela, przed którego
obliczem stojê. Pomimo zmian, do dzi
g³ównym charyzmatem Karmelu jest modlitwa wewnêtrzna i szko³a wzrostu duchowego. Zakon zak³ada³ klasztory tylko w Ziemi wiêtej, choæ jedno ze róde³ wspomina o za³o¿eniu klasztoru w Gdañsku ju¿ w
1185 r., w miejscu, gdzie obecnie stoi koció³ oo. Karmelitów p/w. w. Katarzyny.
By³by to najprawdopodobniej pierwszy,
po³o¿ony poza Ziemi¹ wiêt¹, klasztor karmelitañski. Klêski krzy¿owców spowodowa³y przybycie Braci Najwiêtszej Maryi Panny do Europy, gdzie spotkali siê z niezrozumieniem, (np. z powodu ¿ydowskich szat
modlitewnych w pasy), a nawet wrogoci¹
ze strony wielu biskupów.
Matka Najwiêtsza ukaza³a wówczas w
widzeniu zatroskanemu genera³owi br¹zow¹ szatê mówi¹c:
Przyjmij, najmilszy synu szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa,
przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów.
Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeñstwach, przymierze pokoju i
wiecznego zobowi¹zania.
W nastêpnym wieku Maryja objawi³a siê

50

papie¿owi Janowi XXII
obiecuj¹c, ¿e zmar³ych cz³onków zakonu
i bractwa nosz¹cych
szkaplerz i spe³niaj¹cych pewne warunki
wybawiaæ bêdzie z
czyæca w pierwsz¹
sobotê po ich mierci.
Okreli³a wówczas
Karmel, jako Mój Zakon. Papie¿ og³osi³ to
w tzw. bulli sobotniej 3
marca 1322 r.
Przywileje te potwierdzali, nadaj¹c te¿
odpusty, liczni papie¿e, przede wszystkim
Klemens VII bull¹ Ex clementi z dnia 12
sierpnia 1530 r., a¿ do naszych czasów.
Wspó³czenie polecali szkaplerz jako podstawowe, obok ró¿añca, nabo¿eñstwo
maryjne: Pius XI, Pius XII, Jan XXIII i Pawe³ VI. Czyni to równie¿ Jan Pawe³ II, który, tak jak jego poprzednicy, nale¿y do bractwa. O noszeniu przez siebie szkaplerza
Ojciec w. wielokrotnie siê wypowiada³.
Ostatnio, z okazji 750. rocznicy objawienia szkaplerza, papie¿ ten 25 marca 2001
r. wystosowa³ list do prze³o¿onych generalnych obu ga³êzi zakonu (karmelitów i karmelitów bosych), w którym ukaza³ dziedzictwo dojrza³ego nabo¿eñstwa do Najwiêtszej Maryi Panny w dziejach tego zakonu
oraz skutki owocnego noszenia Szkaplerza w. Ponadto wszystkim zakonnikom i
wieckim z Karmelu ¿yczy³ wzrostu i udzieli³
Apostolskiego B³ogos³awieñstwa.
W najwa¿niejszym dokumencie XXwiecznym o szkaplerzu, licie apostolskim
z 11 lutego 1950 r. Pius XII stwierdzi³:
Nie chodzi tu bowiem o rzecz ma³ej wagi, lecz o zdobycie wiecznego zbawienia
wed³ug obietnicy podanej przez Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê. Chodzi tu o najdoniolejsz¹ sprawê dla ka¿dego i o w³aciwe
jej przeprowadzenie. Bez w¹tpienia szkaplerz jest niejako wiêt¹ szat¹ maryjn¹,
znakiem i gwarancj¹ opieki Bo¿ej Rodzicielki.
Szkaplerz w. nosili liczni w³adcy europejscy, w Polsce niemal wszyscy królowie,
pocz¹wszy od w. Jadwigi i W³adys³awa Jagie³³y, którzy sprowadzili karmelitów do
Polski w 1396 r. i zostali pierwszymi cz³onkami Bractwa; szlachta, mieszczanie i ch³opi; rycerze, powstañcy i ¿o³nierze. Widnie-

je on na piersi Rejtana na obrazie Jana Matejki. Nosili go wiêci spoza Karmelu, jak
np. w. Jan Bosko, w. Maksymilian Kolbe, w. Jan Vianney, w. Wincenty a Paulo, w. Alfons Liguori, w. Piotr Klawer, w.
Robert Bellarmin i wielu innych, bardzo go
ceni¹c.
Sama Matka Bo¿a, koñcz¹c objawienia
w Lourdes i Fatimie, ukaza³a siê jako
Szkaplerzna, wyra¿aj¹c wolê, aby wszyscy
nosili szkaplerz. Siostra £ucja g³osi, ¿e
ró¿aniec i szkaplerz s¹ nierozdzielne.
Równie¿ póniejsze i aktualne objawienia
zawieraj¹ to orêdzie.
Na wzór szkaplerza karmelitañskiego
powsta³y póniej i inne, jednak¿e ten
pozosta³ najwa¿niejszy i najbardziej
powszechny, jako szata Maryi. Jest on
znakiem i wezwaniem do powiêcenia siê
Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu.
PODSTAWOWE ZASADY
Szkaplerz karmelitañski s¹ to dwa
prostok¹tne p³atki sukna we³nianego
(zwykle z habitu) koloru br¹zowego,
po³¹czone dwiema tasiemkami. Na jednym
p³atku ma byæ wizerunek Matki Bo¿ej
Szkaplerznej, a na drugim Najwiêtszego
Serca Pana Jezusa, nie s¹ one jednak
konieczne. Nosi siê go na szyi tak, aby
jedna czêæ spoczywa³a na piersiach, a
druga na plecach. Nie mo¿na ca³ego
szkaplerza schowaæ, np. w woreczku, ani
obszyæ p³ótnem, Jaka czêæ br¹zowa
musi byæ ods³oniêta.
Szkaplerz trzeba powiêciæ koniecznie
wed³ug rytu. W³adzê przyjmowania do
bractwa (zwanego tak¿e arcybractwem,
gdy¿ mo¿e ono zak³adaæ filie) maj¹ tylko
ojcowie karmelici lub upowa¿nieni przez ich
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genera³ów i prowincja³ów kap³ani. Kto tylko
przyj¹³ szkaplerz nale¿y do tzw. Rodziny
Karmelitañskiej (ogólne pojêcie oznaczaj¹ce w³anie wszystkich nosz¹cych szkaplerz, przez co w jaki sposób z³¹czonych
z Karmelem. Je¿eli chce pe³nego uczestnictwa w dobrach zakonu, musi wys³aæ swe
imiê i nazwisko do klasztoru karmelitañskiego, lub kocio³a przy którym jest formalnie erygowane bractwo celem wpisania do
ksiêgi bractwa, najlepiej dokonaæ tego
osobicie i poprosiæ o wypowiedzenie formu³y w³¹czenia do bractwa.
Szkaplerz we³niany mo¿na zastêpowaæ
tzw. medalikiem szkaplerznym (koniecznie
na jednej stronie Matka Bo¿a, na drugiej
Serce Jezusa) od 1910 r. Musi on byæ
powiêcony wed³ug tego samego rytu,
noszony nieustannie na osobie i godnie.
Noszenie zawsze tylko dla wygody, czy ze
wstydu, medalika zamiast szkaplerza nie
daje jednak poczucia okrycia p³aszczem
Maryi i ca³ej jego symboliki, a nawet jest
w¹tpliwe (od pocz¹tku by³y kontrowersje
czy przynosi to pe³niê ³ask p³yn¹c¹ z tego
nabo¿eñstwa, choæ obecnie w wiêkszoci
publikacji twierdzi siê, ¿e tak). Przyjêcie
szkaplerza musi siê odbyæ przy u¿yciu
we³nianego i powiêconego, póniej mo¿na
nosiæ i niepowiêcony, lecz dobrze jest go
powiêciæ, choæby zwyczajnie.
PRZYWILEJE SZKAPLERZA:
1) kto umrze nim odziany nie zostanie
potêpiony (grzesz¹cy zuchwale w nadziei
na to, jak uczy historia, umieraj¹ bez
szkaplerza!),
2) nosz¹cy szkaplerz i nale¿¹cy do bractwa, jeli nie grzeszy³ nieczystoci¹ i
praktykowa³ wstrzemiêliwoæ od miêsa w
rody i soboty, b¹d odmawia³ Ma³e Oficjum
lub ró¿aniec, zostanie wybawiony z czyæca w pierwsz¹ sobotê po mierci (od lat nie
mówi³o siê ju¿ o postach i modlitwach jako
niezbêdnych do przywileju sobotniego, w
ostatnich materia³ach wspomina siê o
czêci Brewiarza, psalmach, lub innych
modlitwach).
£ASKI
1) nosz¹cy szkaplerz, jako czciciel Matki
Bo¿ej ma zapewnion¹ Jej szczególn¹
opiekê we wszelkich sprawach i niebezpieczeñstwach duszy i cia³a, nieustann¹
obronê przed z³oliwym nieprzyjacielem,
2) nosz¹cy szkaplerz i nale¿¹cy do bractwa jest z³¹czony duchowo z Zakonem Karmelitañskim (wszystkimi odmianami) i ma
sta³y, równie¿ po mierci, udzia³ w jego dobrach duchowych, tj. modlitwach, postach,
pokutach, pracach, mszach w., komuniach, itd.
ODPUSTY
1) zupe³ne pod zwyk³ymi warunkami: w
dzieñ przyjêcia do bractwa, w wiêta: w.
Szymona Stock (16 maja), Matki Bo¿ej z
Góry Karmel (16 lipca), w. Eliasza Proroka
(20 lipca), w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
(1 padziernika), w. Teresy od Jezusa (15
padziernika), Wszystkich wiêtych Kar-

melitañskich (14 listopada), w. Jana od
Krzy¿a (14 grudnia).
2) za pobo¿ne noszenie i uca³owanie
szkaplerza lub medalika oraz inne praktyki
religijne.
WARUNKI KORZYSTANIA
ZE WSZYSTKICH
DOBRODZIEJSTW
SZKAPLERZA W.:
1) przyj¹æ szkaplerz z r¹k uprawnionego
kap³ana
2) wpisaæ siê do ksiêgi bractwa
3) w dzieñ i w nocy nosiæ szkaplerz
4) odmawiaæ codziennie modlitwê naznaczon¹ (w tej wyranie intencji), zwykle
Pod Twoj¹ obronê
5) naladowaæ cnoty Matki Najwiêtszej i
szerzyæ Jej czeæ.
INFORMACJE DODATKOWE
1) Kto przez jaki czas nie nosi³ szkaplerza, nie musi byæ ponownie przyjmowany
do bractwa, chyba, ¿e zdj¹³ go z pogardy
lub niewiary. Mo¿na drugiej osobie, zw³aszcza w niebezpieczeñstwie mierci,
podarowaæ w³asny szkaplerz, nie mo¿na
jednak powiêconego sprzedawaæ!
2) Osobom, które nie mog¹ przyj¹æ szkaplerza osobicie, np. wiêniom, ¿o³nierzom,
ciê¿ko chorym mo¿na daæ powiêcony
szkaplerz i jest to wa¿na przynale¿noæ,
lecz po ustaniu przeszkody powinien go na³o¿yæ kap³an.
3) Nie dope³nienie jakich warunków, czy
praktyk nigdy nie powoduje grzechu, ale
utratê mo¿liwych ³ask.
4) Zniszczony szkaplerz, którego nie
chcemy trzymaæ nale¿y spaliæ, nigdy
wyrzucaæ!
5) Nosz¹cym szkaplerz zaleca siê troskê
o trwanie w ³asce uwiêcaj¹cej, czêste
przystêpowanie do sakramentów w.,
nawiedzanie kocio³a, wzywanie opieki
Maryi, dobrowolne wyrzeczenia i uczynki
mi³osierdzia wzglêdem duszy i cia³a,
wspieranie Zakonu Karmelitañskiego i
propagowanie szkaplerza.
6) Bardziej zaanga¿owani w nabo¿eñstwo szkaplerzne praktykuj¹ (wedle wyboru): comiesiêczne, lub cotygodniowe
spotkania Bractwa oraz Ma³e Oficjum o
Matce Bo¿ej, ró¿aniec w., czêæ brewiarza, wstrzemiêliwoæ od miêsa w rody i
soboty, czytanie Pisma w. i rozmylanie,
pobo¿n¹ lekturê i medytacje, zw³aszcza
wed³ug metody Karmelu, nabo¿eñstwo
Pierwszych Sobót Miesi¹ca i ró¿ne
nabo¿eñstwa ze skarbca Kocio³a w.
7) Uzupe³nieniem jest oddanie siê pod
opiekê w. Józefowi, opiekunowi Maryi i
Karmelitów, a konsekwencj¹ uznanie Jezusa Chrystusa za swego jedynego Pana i
Zbawiciela, osobiste powiêcenie siê Jego
Najwiêtszemu. Sercu oraz oddanie siê na
w³asnoæ Maryi w macierzyñsk¹ niewolê
mi³oci.
Szkaplerz mo¿na przyj¹æ w ka¿dym
klasztorze karmelitañskim, lub w kociele,
w którym zosta³o erygowane Bractwo.

OBRZÊD POWIÊCENIA
I NA£O¯ENIA SZKAPLERZA W.
Obrzêd rozpoczyna siê pieni¹ lub
chwil¹ milczenia. Nastêpnie kap³an zwraca
siê do zebranych:
K. £aska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z Dziewicy Maryi, mi³oæ
Boga Ojca i dar jednoci w Duchu wiêtym
niech bêd¹ z wami wszystkimi.
W. l z duchem twoim.
Kap³an przygotowuje obecnych do
uczestnictwa w obrzêdzie tymi lub podobnymi s³owami: Przywdziewaj¹c na siebie
szkaplerz, szatê Maryi, jako znak
przynale¿noci do rodziny karmelitañskiej
odnawiasz (odnawiacie) swoje chrzcielne
zobowi¹zanie przyoblekania siê w naszego
Pana Jezusa Chrystusa. W Maryi bêdzie
strze¿ona twoja (wasza) nadzieja zbawienia, poniewa¿ w Niej Bóg ¯ycia uczyni³ swój
przybytek.
Kap³an lub kto z obecnych odczytuje
fragment Biblii np. Prz 8,17-21, Mk 5,2534, £k 2,4-8. Iz 61,10-11 Ef 4,17.20-24
Modlitwa wiernych
K. Wszyscy cieszymy siê opiek¹ Dziewicy Maryi, Matki Bo¿ej. W Jej ³onie S³owo
Bo¿e przyoblek³o siê w nasz¹ miertelnoæ,
przyjmuj¹c ludzkie cia³o. Promy Ojca,
abymy dziêki mocy Ducha wiêtego mogli
odzwierciedlaæ w naszym ¿yciu Jezusa
Chrystusa:
- Módlmy siê, aby ci, którzy przyjmuj¹
szkaplerz, ¿yli swym chrzcielnym zobowi¹zaniem przyoblekania siê w Chrystusa.
- Módlmy siê, aby ci, którzy przyjmuj¹
szkaplerz, byli przed³u¿eniem tej mi³oci,
jak¹ Jezus darzy³ swoj¹ Matkê.
- Módlmy siê, aby ci, którzy przyjmuj¹
szkaplerz, przyoblekli siê w cnoty Przeczystej Dziewicy, nauczyli siê s³uchaæ
s³owa Bo¿ego i ¿yli nim ka¿dego dnia.
- Módlmy siê, aby ci, którzy przyjmuj¹
szkaplerz, przez wstawiennictwo Maryi byli
gorliwi w pos³ugiwaniu innym.
- Módlmy siê, aby ci, którzy przyjmuj¹
szkaplerz, byli zawsze odziani w weselne
szaty i gotowi na wejcie do zgromadzenia
wiêtych z Najwiêtsz¹ Dziewic¹.
Modlitwa powiêcenia. Kap³an z roz³o¿onymi rêkami odmawia modlitwê, a
nastêpnie kropi wod¹ wiêcon¹ szkaplerze
i przyjmuj¹cych je:
K. Bo¿e, Ty jeste Sprawc¹ wiêtoci i
Tym, który w niej udoskonala, Ty powo³ujesz do pe³ni ¿ycia chrzecijañskiego i do
doskona³ej mi³oci odrodzonych z wody i
Ducha wiêtego; wejrzyj ³askawie na tych,
którzy przyjmuj¹ nabo¿nie szkaplerz
karmelitañski i bêd¹ go wiernie nosiæ jako
znak swojego oddania Najwiêtszej Maryi
Pannie z Góry Karmel. Spraw, aby otworzywszy siê na czu³¹ mi³oæ Dziewicy,
upodabniali siê do obrazu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, i po szczêliwym
przejciu przez to ¿ycie mogli wejæ do
radoci Twojego domu. Przez Chrystusa
Pana naszego.
W. Amen.
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Na³o¿enie szkaplerza. Kap³an nak³ada
szkaplerz ka¿demu wiernemu, który o to
prosi i odmawia nastêpuj¹c¹ modlitwê:
K. Przyjmij ten szkaplerz. Ufny w
uprzedzaj¹c¹ mi³oæ pochodz¹c¹ od tak
wielkiej Matki, oddaj siê naladowaniu
Maryi i ¿yciu opartemu na g³êbokiej z Ni¹
³¹cznoci. No ten symbol jako wyraz
pamiêci o obecnoci Maryi, towarzysz¹cej
ci w twoim codziennym staraniu o
wewnêtrzne przyoblekanie siê w Chrystusa
i o ukazywanie Go jako ¿yj¹cego w tobie
dla dobra Kocio³a i ca³ej ludzkoci oraz
ku chwale Trójcy wiêtej.

W. Amen.
Po zakoñczeniu nak³adania szkaplerza
kap³an zwraca siê do wszystkich nastêpuj¹cymi s³owami:
Przyjmuj¹c ten szkaplerz, zostalicie
w³¹czeni do rodziny Karmelu powiêconej
w sposób szczególny naladowaniu i
pos³ugiwaniu Dziewicy, Matce Boga, bycie
mogli ¿yæ dla Chrystusa i Jego Kocio³a tym
samym duchem kontemplacyjnym i
apostolskim, którym ¿yje zakon
karmelitañski. Abycie mogli w sposób
doskona³y osi¹gn¹æ ten idea³, na mocy
udzielonej mi w³adzy, przyjmujê was do

uczestnictwa we wszystkich dobrach
duchowych zakonu karmelitañskiego.
Po zakoñczeniu obrzêdu kap³an poleca
codzienne odmawianie jednej z maryjnych
modlitw, najczêciej Pod Twoj¹ obronê
lub Zdrowa Maryjo. Nastêpuje
b³ogos³awieñstwo koñcz¹ce obrzêd.
K. Niech nas Bóg b³ogos³awi, broni od
wszelkiego z³a i doprowadzi do ¿ycia
wiecznego.
W. Amen.
Zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej
Prot. N. 2474/95/L

Szkaplerz znakiem przymierza z Maryj¹
List Ojca wiêtego Jana Paw³a II z okazji 750-lecia szkaplerza wiêtego
Do Przewielebnych Ojców Josepha
Chalmersa Przeora generalnego Zakonu
Braci Najwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel (OCarm.) i Camilo Maccise
Prze³o¿onego generalnego Zakonu Braci
Bosych Najwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel (OCD)
1. Opatrznociowe wydarzenie ³aski,
jakim by³ dla Kocio³a Rok Jubileuszowy,
pozwala patrzeæ z ufnoci¹ i nadziej¹ na
dopiero co rozpoczêt¹ drogê w nowym
tysi¹cleciu. Przemierzaj¹c drogi wiata na
pocz¹tku nowego stulecia - napisa³em w
Licie apostolskim Novo millennio ineunte
- musimy przyspieszyæ kroku. (...) W tej drodze towarzyszy nam Najwiêtsza Maryja
Panna, której (...) zawierzy³em trzecie tysi¹clecie (n. 58).
Dlatego z wielk¹ radoci¹ przyj¹³em
wiadomoæ, ¿e obie ga³êzie Zakonu
Karmelitañskiego: dawna i reformowana,
zamierzaj¹ powiêciæ rok 2001 Maryi, aby
wyraziæ synowsk¹ mi³oæ do swej Patronki,
któr¹ wzywaj¹ jako Kwiat Karmelu, Matkê
i Przewodniczkê na drodze do wiêtoci.
W zwi¹zku z tym pragnê podkreliæ, ¿e
szczêliwym zbiegiem okolicznoci obchody tego maryjnego roku ca³ego Karmelu
przypadaj¹ - jak g³osi czcigodna tradycja
Zakonu - w 750 rocznicê otrzymania Szkaplerza. Obchody te stanowi¹ zatem dla
ca³ej Rodziny karmelitañskiej niezwyk³¹
okazjê nie tyko do pog³êbienia duchowoci
maryjnej, ale i do prze¿ywania jej z coraz
wiêksz¹ wiadomoci¹ roli, jak¹ Dziewicza
Matka Boga i ludzi odgrywa w tajemnicy
Chrystusa i Kocio³a, by iæ za Ni¹ Gwiazda nowej ewangelizacji (por. Novo
millennio ineunte, 58).
2. Wiele pokoleñ Karmelu, od pocz¹tku
a¿ do dzisiaj, w swej wêdrówce ku wiêtej
górze, Jezusowi Chrystusowi, naszemu
Panu (Msza³ Rzymski, modlitwa z Mszy
w. ku czci Najwiêtszej Maryi Panny z
Góry Karmel, 16 lipca), stara³o siê kszta³towaæ swoje ¿ycie wzoruj¹c siê na Maryi.
Dlatego w Karmelu, a tak¿e w ka¿dej duszy kochaj¹cej gor¹co Najwiêtsz¹ Maryjê
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Pannê i Matkê, nieustannie kontemplowana jest Ta, która od samego pocz¹tku potrafi³a otworzyæ siê na s³uchanie s³owa
Boga i byæ pos³uszna Jego woli (por. £k 2,
19.51). Maryja, wychowana i ukszta³towana
przez Ducha wiêtego (por. £k 2,44-50),
umia³a bowiem odczytywaæ w duchu wiary
swoje dzieje (por. £k 1,46-55) i - ulegaj¹c
Bo¿ym natchnieniom - sz³a naprzód w
pielgrzymce wiary i utrzyma³a wiernie swe
zjednoczenie z Synem a¿ do krzy¿a, przy
którym nie bez postanowienia Bo¿ego
stanê³a (por. J 19,25), najg³êbiej ze swym
Jednorodzonym wspó³cierpia³a i z ofiar¹
Jego z³¹czy³a siê matczynym duchem (Lumen gentium, 58).
3. Kontempluj¹c Najwiêtsz¹ Maryjê
Pannê, widzimy J¹ jako Matkê zatroskan¹,
która patrzy na Syna, dorastaj¹cego w
Nazarecie (por. £k 2,40.52), idzie za Nim
po drogach Palestyny i towarzyszy Mu
podczas godów w Kanie (por. J 2,5), a u
stóp Krzy¿a staje siê Matk¹ wspó³uczestnicz¹c¹ w Jego ofierze i darem dla wszystkich ludzi, gdy Jezus powierza J¹ swemu
umi³owanemu uczniowi (por. J 19,26). Jako
Matka Kocio³a Najwiêtsza Maryja Panna
jednoczy siê z uczniami w ustawicznej
modlitwie (por. Dz 1,14), a jako nowa Niewiasta, która wyprzedza to, co siê kiedy
dokona dla nas wszystkich w pe³ni trynitarnego ¿ycia, zosta³a wziêta do Nieba,
sk¹d os³ania p³aszczem swego mi³osierdzia
synów i córki pielgrzymuj¹cych ku wiêtej
górze chwa³y.
Ta kontemplacyjna postawa umys³u i
serca pozwala podziwiaæ dowiadczenie
wiary i mi³oci Najwiêtszej Maryi Panny,
która prze¿ywa ju¿ to, co ka¿dy wierz¹cy
pragnie i ma nadziejê prze¿ywaæ w tajemnicy Chrystusa i Kocio³a (por. Sacrosanctum Concilium, 103; Lumen gentium,
53). Dlatego w³anie karmelici i karmelitanki
wybrali Maryjê na sw¹ Patronkê i Matkê
duchow¹ i maj¹ zawsze przed oczyma i w
sercu Najczystsz¹ Maryjê Pannê, która
prowadzi wszystkich do doskona³ego
poznania i naladowania Chrystusa.

W ten sposób rozwijaj¹ siê g³êbokie
wiêzi duchowe, które coraz bardziej umacniaj¹ komuniê z Chrystusem i z Maryj¹. Dla
cz³onków Rodziny karmelitañskiej Maryja,
Dziewicza Matka Boga i ludzi, jest nie tyko
wzorem do naladowania, ale te¿ czu³¹
Matk¹ i Siostr¹, która jest z nimi i w której
pok³adaj¹ nadziejê. Dlatego w. Teresa od
Jezusa wzywa³a: Naladujcie Maryjê i
rozwa¿ajcie to, jaka musi byæ wielkoæ tej
Pani i jaka to korzyæ mieæ j¹ za Patronkê
(Twierdza wewnêtrzna, III,1,3).
4. To g³êbokie ¿ycie maryjne, które wyra¿a siê w ufnej modlitwie, w pe³nym zachwytu uwielbieniu i pilnym naladowaniu,
prowadzi do zrozumienia, ¿e najbardziej
autentyczn¹ form¹ nabo¿eñstwa do
Najwiêtszej Maryi Panny, wyra¿aj¹c¹ siê
w skromnym znaku Szkaplerza, jest powiêcenie siê Jej Niepokalanemu Sercu
(por. Pius XII, list Neminem profecto latet,
11 lutego 1950: AAS 42 [1950], s. 390-391;
Lumen gentium, 67). W ten sposób w sercu
urzeczywistnia siê coraz wiêksza komunia
i za¿y³oæ z Najwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹,
jako nowy sposób ¿ycia dla Boga i kontynuowania tu, na ziemi, mi³oci Syna Jezusa do swojej Matki Maryi (por. rozwa¿anie
przed modlitw¹ Anio³ Pañski: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, XI/3, 1988, s. 173). W
taki sposób, wed³ug s³ów b³ogos³awionego
mêczennika karmelitañskiego Tytusa
Brandsmy, jednoczymy siê g³êboko z Maryj¹ Theotokos i tak jak Ona przekazujemy
¿ycie Bo¿e: Równie¿ do nas Pan posy³a
swego anio³a (...), tak¿e my powinnimy
przyj¹æ Boga do naszych serc, nosiæ Go w
naszych sercach, karmiæ Go i pomagaæ Mu
wzrastaæ w nas w taki sposób, jakby On z
nas siê narodzi³ i ¿y³ z nami jako Bóg-znami, Emanuel (z wypowiedzi b³. Tytusa
Brandsmy na Kongresie Mariologicznym w
Tongerloo, sierpieñ 1936 r.).
To bogate dziedzictwo maryjne Karmelu
z biegiem czasu, dziêki rozpowszechnieniu
siê nabo¿eñstwa Szkaplerza wiêtego,
sta³o siê skarbem ca³ego Kocio³a. Dziêki
swej prostocie, antropologicznej wartoci
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oraz odniesieniu do roli Maryi w ¿yciu Tej, któr¹ ustanowi³ nasza Matk¹ duchow¹. umocnili w wiecie obecnoæ tej Niewiasty
6. Ta maryjna duchowoæ, która wewnê- milczenia i modlitwy, wzywanej jako Matka
Kocio³a i ludzkoci to nabo¿eñstwo tak
g³êboko i szeroko przyjê³o siê wród Ludu trznie kszta³tuje osoby i upodabnia je do mi³osierdzia, Matka nadziei i ³aski.
Z tymi ¿yczeniami z radoci¹ udzielam
Bo¿ego, ze znalaz³o swój wyraz w obecnym Chrystusa, pierworodnego wród wielu brakalendarzu liturgicznym Kocio³a pow- ci, wyrazi³a siê we wspania³ych wiadec- Apostolskiego B³ogos³awieñstwa wszysttwach wiêtoci i m¹droci bardzo wielu kim zakonnikom, mniszkom, siostrom i
szechnego we wspomnieniu 16 lipca.
5. W znaku Szkaplerza zawiera siê wiêtych mê¿czyzn i niewiast Karmelu, wiernym wieckim z Rodziny karmelisugestywna synteza maryjnej duchowoci, którzy wyroli w cieniu i pod opiek¹ Matki. tañskiej, którzy tak wiele czyni¹, by szerzy³o
Ja równie¿ od bardzo d³ugiego czasu siê wród Ludu Bo¿ego prawdziwe naboktóra o¿ywia pobo¿noæ ludzi wierz¹cych,
pobudzaj¹c ich wra¿liwoæ na pe³n¹ mi³oci noszê na sercu Szkaplerz karmelitañski! Z ¿eñstwo do Maryi, Gwiazdy Morza i Kwiatu
obecnoæ Maryi Panny Matki w ich ¿yciu. mi³oci¹ do wspólnej Matki niebieskiej, Karmelu!
Szkaplerz w istocie jest habitem. Ten, kto której opieki doznajê ustawicznie, ¿yczê,
Jan Pawe³ II Papie¿
go przyjmuje, zostaje w³¹czony lub aby dziêki temu rokowi maryjnemu wszyscy
Watykan, 25 marca 2001 r.
stowarzyszony w mniej lub wiêcej cis³ym zakonnicy i zakonnice Karmelu oraz postopniu z Zakonem Karmelu, powiêconym bo¿ni wierni, którzy J¹ czcz¹ z synowskim
s³u¿bie Matki Najwiêtszej dla dobra ca³ego oddaniem, wzroli w mi³oci do Niej i by
Kocio³a (por. Formu³a na³o¿enia Szkaplerza: Obrzêd
O¿omla. Szkaplerz karmelitañski
b³ogos³awieñstwa i na³o¿enia
wyró¿nia junaka Karola
Szkaplerza zatwierdzony
przez Kongregacje Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów 5 stycznia 1996 r.). Ten,
Szkaplerz Jana Paw³a II
kto przywdziewa Szkaplerz,
trafi³ 23 listopada 2005 do
zostaje wprowadzony do
kocio³a karmelitów w Wadoziemi Karmelu, aby spowicach. Umieszczono go w
¿ywaæ jej owoce i jej zasoby
poz³acanej rozecie obok o³ta(por. Jr 2,7) oraz dowiadrza Matki Bo¿ej Szkaplerznej.
czaæ s³odkiej i macierzyñskiej
Podczas uroczystej mszy
obecnoci Maryi w codzienw.
przekaza³ go by³y prowinnym trudzie, by wewnêtrznie
cja³ karmelitów w Krakowie, o.
siê przyoblekaæ w Jezusa
Szczepan Prakiewicz.
Chrystusa i ukazywaæ Jego
Papiesk¹ relikwiê karmelici
¿ycie w samym sobie dla dootrzymali
w darze od metrobra Kocio³a i ca³ej ludzkoci
polity krakowskiego, abpa St.
(por. Formu³a na³o¿enia
Dziwisza. Jej przekazanie naSzkaplerza).
st¹pi³o podczas celebracji jubiZnak Szkaplerza przywoleuszu 400-lecia przybycia
³uje zatem dwie prawdy:
karmelitów bosych do Polski,
jedna z nich mówi o ustawiktóra przypada³a 23 listopada.
cznej opiece Najwiêtszej
Przeor wadowickiego klaszMaryi Panny, i to nie tylko na
toru
o. W³odzimierz Tochmañdrodze ¿ycia, ale tak¿e w
ski, witaj¹c wiernych, podchwili przejcia ku pe³ni
kreli³, ¿e Jan Pawe³ II nigdy
wiecznej chwa³y; druga to
nie zdejmowa³ szkaplerza, któwiadomoæ, ¿e nabo¿eñry pozosta³ niemym wiadkiem
stwo do Niej nie mo¿e ograniwszystkich wa¿nych dni ¿ycia
czaæ siê tylko do modlitw i
Ojca wiêtego.
ho³dów sk³adanych Jej przy
Mszê w. odprawi³ prowinokrelonych okazjach, ale
cja³
zakonu Karmelitów ojciec
powinna stanowiæ habit,
Albert Wach. O. Prakiewicz w
czyli nadawaæ sta³y kierunek
homilii podkrela³, i¿ to przed
chrzecijañskiemu postêpoo³tarzem tego kocio³a m³ody
waniu, opartemu na modlitKarol Wojty³a przyj¹³ szkaplerz
wie i ¿yciu wewnêtrznym poz r¹k o. Sylwestra w dniu I
przez czêste przystêpowanie
komunii w.
do sakramentów i konkretne
S³owo szkaplerz oznacza
uczynki mi³osierne co do cia³a
szatê
wierzchni¹, któr¹ mnisi
i co do duszy. W ten sposób
przywdziewali na habit zakonSzkaplerz staje siê znakiem
ny, przygotowuj¹c siê do coprzymierza i wzajemnej
dziennej pracy. Z biegiem czakomunii pomiêdzy Maryj¹ i
su nabra³ znaczenia symbowiernymi: wyra¿a bowiem w
licznego: wyra¿a³ niesienie
sposób konkretny dar, jaki na
codziennego krzy¿a przez
krzy¿u Jezus uczyni³ Janowi,
uczniów i naladowców Pana
a przez niego nam wszystSzkaplerz
Jana
Paw³a
II
Jezusa. Zacz¹³ te¿ symbolikim, ze swojej Matki, oraz
w rozecie w Wadowicach
zowaæ specjaln¹ wiê karmeprzypomina o powierzeniu
litów z Maryj¹.
umi³owanego aposto³a i nas

SZKAPLERZ JANA
PAW£A II
TRAFI£
DO WADOWIC

53

Vox Domini

«SZKAPLERZ
NOSZÊ ZAWSZE...»
Wypowiedzi Jana Paw³a II o nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej Szkaplerznej

Cieszê siê, ¿e mogê podzieliæ siê z wami moim nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Szkaplerz, który przyj¹³em z
r¹k Ojca Sylwestra w dniu mojej pierwszej
komunii w., noszê zawsze, a chocia¿ mieszka³em w cieniu kocio³a parafialnego,
wasz koció³ na Górce jest mi zawsze bardzo drogi. Wród wielu nabo¿eñstw, które
urzeka³y m¹ dzieciêc¹ duszê, najgorliwiej
korzysta³em z nowenny przed uroczystoci¹ Matki Bo¿ej z Góry Karmel. By³ to czas
wakacji, miesi¹c lipiec. Dawniej nie wyje¿d¿a³o siê na wczasy, jak obecnie. Wakacje
spêdza³em w Wadowicach, wiêc nigdy do
czasu mego wyjazdu nie opuszcza³em popo³udniowych nabo¿eñstw w czasie nowenny. Czasem trudno siê by³o oderwaæ
od kolegów, wyjæ z orzewiaj¹cych fal
kochanej Skawy, ale melodyjny g³os karmelitañskich dzwonów by³ taki mocny, taki
przenikaj¹cy do g³êbi duszy, wiêc szed³em.
Tak, mieszka³em obok kocio³a parafialnego, ale wzrasta³em w kociele w. Józefa.
S³owa wypowiedziane po konsekracji
biskupiej, podczas odwiedzin klasztoru
Karmelitów Bosych w Wadowicach, Z Kroniki
klasztoru; por. Kalendarium..., s. 163-164.

Nabo¿eñstwo szkaplerzne posiada w
osobie Ojca wiêtego Jana Paw³a II szczególnego promotora. Gdy z powodu reformy
liturgicznej ranga wiêta Matki Bo¿ej Szkaplerznej znacznie siê obni¿y³a, kard Wojty³a
poczyni³ odpowiednie kroki na terenie Polski oraz u Stolicy wiêtej w celu przywrócenia nale¿nej pozycji tak zbawiennemu
nabo¿eñstwu. Gdy by³ jeszcze wikariuszem
w parafii w. Floriana w Krakowie, urz¹dzi³
specjalne parodniowe rekolekcje dla chorych, na zakoñczenie których wezwa³ karmelitê, aby przywiezionym do kocio³a
chorym powiêci³ i na³o¿y³ szkaplerze. Pouczenie Ojca Rudolfa o szkaplerzu dope³ni³
w³asn¹ zachêt¹: Nocie zawsze wiêty
szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na
sobie i odnios³em wiele dobra z tego nabo¿eñstwa. Chorzy byli bardzo podniesieni
na duchu i wdziêczni.
O. Otto od Anio³ów

Junacy ubrani byli w liche drelichowe
mundury wojskowe, fura¿erki i podkute
buty. Podczas pracy, w letnim s³oñcu, zrzucali mundury pozostaj¹c tylko w spodenkach gimnastycznych. Karol Wojty³a jak inni
sypia³ na pryczy (...), macha³ kilofem, wozi³
taczki. Stara³ siê zawsze wypracowaæ trudn¹ normê. (...) A jednak by³a co, co go wyró¿nia³o w t³umie opalonych na br¹z m³odzieñców. Na szyi mia³ zawieszony szkaplerz. (...) Jeden z jego przyjació³, Zbigniew
Si³kowski, powiedzia³: Zapisa³ siê jako
jedyny z nas, z wewnêtrznej potrzeby, szukaj¹c prawdy o ¿yciu.

Gajczak R., Sercu najbli¿sze. Szkice z lat m³odzieñczych Karola Wojty³y, s.65-68.
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DAJ MI DUSZE,
RESZTÊ
ZABIERZ... (1)
9 stycznia 1991 r. w Bazylice Archikatedralnej w. Jana Chrzciciela w Warszawie w obecnoci zgromadzonych wiernych kard. Józef Glemp, Prymas Polski,
dokona³ uroczystego otwarcia procesu kanonizacyjnego Augusta kard. Hlonda (5
VII 1881  22 X 1948).
22 padziernika 1993 minê³o 45 lat od
mierci wielkiego syna polskiej ziemi,
który sta³ na stra¿y jej sumienia, wskazywa³ na Ewangeliê Chrystusa i dziejow¹
tradycjê polskiego katolicyzmu. Jednak
nie móg³by skutecznie oddzia³ywaæ na nasze spo³eczeñstwo, gdyby sam nie ¿y³ g³êbi¹ wiary, nadziei i mi³oci, czerpan¹ ka¿dego dnia z Chrystusa, prawdziwego i
jedynego ród³a naszego ¿ycia. Przy bli¿szym zapoznaniu siê z t¹ wielk¹ Postaci¹,
i dzi mo¿na w jego wskazaniach odnaleæ odpowied na drêcz¹ce go pytania i
zawi³oci ¿ycia. Mo¿na zadaæ sobie pytanie: sk¹d ta ¿ywotnoæ jego s³ów, wskazówek i ostrze¿eñ? I rodzi siê tylko jedna
odpowied: Zatroskanie i jego s³owa wyp³ywaj¹ z g³êbokiego zakorzenienia siê
Ewangelii w duszy S³ugi Bo¿ego, która
zawsze i wszêdzie jest aktualna, w której
ka¿dy z nas mo¿e znaleæ odpowied i
wskazówkê. S³uga Bo¿y August jawi siê
nam jako herold Bo¿ej sprawy, panowania Bo¿ego Królestwa w sercu ka¿dego
chrzecijanina. Za jego to staraniem w
dwudziestoleciu miêdzywojennym dokonano tak wiele w zakresie ¿ycia religijnego
ca³ego narodu: wiernych i duchownych.
Szybki i skuteczny rozwój Akcji Katolickiej owocowa³ nawet w czasach powojennych. Na tym fundamencie za³o¿onym przez S³. B. Augusta budowano polskie ¿ycie religijne a¿ do naszych czasów.
Prymas Tysi¹clecia Stefan kard. Wyszyñski, jak sam wielokrotnie zaznacza³, by³
realizatorem duchowego testamentu
swego poprzednika S³ugi Bo¿ego Augusta
Hlonda.

HISTORIA
Pod koniec XIX w. w pañstwie pruskim
rozpocz¹³ siê bolesny dla Polaków okres
germanizacji, zapocz¹tkowany przez
¿elaznego kanclerza Bismarcka. Ten
sam los spotka³ Górny l¹sk bêd¹cy wtedy czêci¹ pañstwa pruskiego. Jêzyk
niemiecki nie tylko panowa³ wszechw³adnie w urzêdach i szko³ach, ale nawet
czêciowo w Kociele. Do I Komunii w.
w wielu wypadkach przygotowywano
polskie dzieci w jêzyku niemieckim, zgodnie z zarz¹dzeniem Wroc³awskiej Kurii
Archidiecezjalnej. W szko³ach piewano
Ich bin ein Prusse, a na lekcjach historii
z uporem milczano i nie wspominano o
tym, ¿e kiedy istnia³o wielkie pañstwo
polskie. Pedagodzy mno¿yli wysi³ki, by
zaszczepiæ ducha pruskiego i dumê
prusk¹ w polsk¹ dzieciêc¹ duszê. W tej
atmosferze wynarodowienia przyszed³ na
wiat August, póniejszy biskup l¹ski,
Kardyna³ i Prymas Polski.
Urodzi³ siê w Brzêczkowicach pod
Mys³owicami 5 lipca 1881 r. Ojciec, Jan,
o tym wielkim dla jego rodziny wydarzeniu
- narodzinach drugiego dziecka, dowiedzia³ siê w pracy, naprawiaj¹c tory kolejowe. Zarobki z trudem wystarcza³y na
utrzymanie rodziny i nieraz myla³ razem
z ¿on¹, jak utrzymaæ i daæ wykszta³cenie
swoim dzieciom. Mia³ bowiem ambicjê, by
zapewniæ wykszta³cenie przynajmniej
wszystkim swoim piêciu synom, a jednoczenie jako wielki patriota pragn¹³ ustrzec ich przed wynarodowieniem.
Ca³y jednak ciê¿ar wychowania spoczywa³ na matce, która by³o ow¹ mê¿n¹ i
rzadko spotykan¹ dzieln¹ niewiast¹.
Dzieci swoje uczy³a przede wszystkim poprzez osobisty przyk³ad umi³owania Boga
i Ojczyzny w codziennych obowi¹zkach
jako matka, ¿ona, katoliczka.
O atmosferze religijnej przepe³niaj¹cej
dom Hlondów wiadczy fakt, ¿e 4 synów
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wst¹pi³o do Zgromadzenia Salezjañskiego. August po otrzymaniu nominacji na
kardyna³a, zapytany o rodowe tradycje
odpowiedzia³ bez zak³opotania, ¿e wzrasta³ w atmosferze pracy, modlitwy i wiernego wype³niania obowi¹zków. Cnoty te
w mistrzowski sposób umia³a mu przekazaæ atmosfera domu rodzinnego.
Zalety matki w przejmuj¹cy sposób
uwypukli³ w licie kierowanym do niej po
otrzymaniu nominacji kardynalskiej:
Droga Mamo!
Ojciec w. raczy³ mnie w ³askawoci
swojej zamianowaæ dzisiaj Kardyna³em
w. Kocio³a Rzymskiego. W g³êbokim
wzruszeniu zwracam siê w tej chwili
sercem i myl¹ ku Tobie, droga Mamo, i
pierwszy list do Ciebie krelê. Bo, kiedy
rozwa¿am dziwne drogi, którymi mnie
Opatrznoæ prowadzi³a, zawsze mi przed
oczyma duszy stajê Twój obraz. Ty
umiejêtniej od wielu uczonych pedagogów
za³o¿y³a w duszach swych dzieci mocny
fundament ¿yciowy, oparty silnie o wiarê i
prawo Bo¿e. Poniewa¿ sama szczerze
modliæ siê umia³a, wyuczy³a nas ³atwo i
dobrze pacierza, z którego po dzi dzieñ
czerpiê moc i ufnoæ w Boga. Otwar³a
szeroko przed nami drogê do szczêcia,
bo nas wychowa³a nie do pieszczot i
wygód, lecz do hartu i pracy, i nauczy³a
nas kochaæ obowi¹zek, a powinnoæ
spe³niaæ powa¿nie i ochoczo. Tote¿ nie
gdzie indziej, jak w szlachetnoci i
dostojeñstwie Twego prostego, a Bogu
oddanego serca jest pocz¹tek owej drogi,
któr¹ mnie ³aska Bo¿a prowadzi, a która
zawiod³a mnie do tego, co siê potocznie
nazywa godnociami, a co w naszym
rodzinnym rozumieniu jest zwiêkszonym
obowi¹zkiem pracy i powiêcenia. Wiêc
w tym dniu, w którym Ojciec w. nasz cichy
i skromny dom l¹ski okrywa takim
blaskiem ³aski, czule Ci za to dziêkujê, ¿e
mi by³a dobr¹ matk¹ i polecam siê Twoim
modlitwom, bym siê sw¹ prac¹ móg³
przys³u¿yæ chwale Bo¿ej, pomylnoci w.
Kocio³a i szczêcia Narodu. Te same
uczucia sk³adam w duchu na grobie
naszego Ojca, którego ofiarnym i mê¿nym
duchem nieraz siê krzepiê i kierujê. Z
wdziêcznoci¹ i czci¹ ca³ujê Twe rêce i
proszê o b³ogos³awieñstwo na drogê mych
obowi¹zków.
Twój August, Kardyna³
Poznañ 20 VI 1927
Zatem dom rodzinny by³ g³ówn¹
szko³¹ pobo¿noci i narodowych zalet.
G³êboki patriotyzm podtrzymywany w duszach dzieci przez ojca wspomnieniami

udzia³u dziada w powstañczych zrywach
narodu polskiego, nie pozwoli³ m³odemu
Augustowi zapomnieæ o wiêtej mi³oci
ukochanej Ojczyzny.
Ojciec, zatroskany o zachowanie polskoci, widz¹c jak gimnazjum w Bytomiu i
Mys³owicach germanizuje jego dzieci, nie
pozwala na uczêszczanie dwóm najstarszym synom Ignacemu i Augustowi i zdobywanie w nim nauki. Po naradach z matk¹, znajomymi i proboszczem ks. Klasz¹
postanawia ich wys³aæ do Zak³adów Salezjañskich w Turynie. Wielkie serce i
opatrznociowa misja ks. Jana Bosco by³a
ju¿ znana w tym czasie w Galicji i na Górnym l¹sku. Ch³opcy rozczytywali siê w
¿yciorysach powiêconych jego osobie, a
co odwa¿niejsi opuszczali gimnazja w
trzech zaborach i przez zielon¹ granicê,
udawali siê do Turynu. Pamiêtnego roku
1893 w jednym dniu przyby³o w ten sposób blisko 100 ch³opców, a wród
salezjañskich prze³o¿onych utar³o siê nawet dowcipne powiedzenie o polskiej
m³odzie¿y, ¿e: gdy Salezjanie szukali powo³añ, Polacy przychodzili szukaæ Salezjanów.

GIMNAZJUM
W lad za pod¹¿aj¹c¹ do Turynu m³odzie¿¹ wyjechali dwaj najstarsi synowie
Hlondów: czternastoletni Ignacy i dwunastoletni August. Pod koniec padziernika
dwaj m³odzi wêdrowcy ¿egnani przez rodziców, znajomych i ks. proboszcza z tabliczkami na piersiach Salesiani - Torino
zostali oddani pod opiekê kolejarzy, znajomych ich ojca, Jana. Oni to przez Wiedeñ pomogli im w podró¿y do Mediolanu.
Pe³ni wra¿eñ 24 padziernika szczêliwie dotarli do Turynu, a w dwa dni póniej
do zak³adów salezjañskich w Valsalice
Tam te¿ znajdowa³ siê grób zmar³ego za³o¿yciela Towarzystwa Salezjañskiego ks.
Jana Bosco. Tam przebywa³ salezjanin
August Czartoryski. W takim wiêc miejscu,
tchn¹cym atmosfer¹ wiêtoci, rozpocz¹³
August I klasê gimnazjaln¹ razem z setkami m³odzieñców innych narodowoci.
Wród nich by³o te¿ bardzo wielu ch³opców polskich.
Opiekê duchow¹ nad nimi sprawowa³
salezjanin ks. Wiktor Grobelski  wielkopolanin. By³ cz³owiekiem opatrznociowym dla tej grupy ch³opców. Kard. August
Hlond wspominaj¹c go póniej, tak
charakteryzowa³ jego osobê: by³ przez
m³odzie¿ kochany, czczony i ubóstwiany.
By³ Ojcem, patriot¹, opiekunem, spowiednikiem, doradc¹, profesorem. On te¿

uczy³ przysz³ego Prymasa ³aciny i dziejów
Ojczyzny. August przebywa³ w tym zak³adzie przez niepe³ny rok. Poniewa¿ przybywa³o coraz wiêcej polskiej m³odzie¿y,
prze³o¿eni zdecydowali siê umieciæ
wszystkich w osobnym zak³adzie w Lombriasco. Zak³ad mieci³ siê w pa³acu zakupionym w 1894 r. z funduszów ksiêcia
Augusta Czartoryskiego, jakie odziedziczy³ po matce, córce króla hiszpañskiego.
W pa³acu na piêtrze by³a kaplica i sala
rekreacyjna. Na parterze mieci³y siê sale
wyk³adowe, a na poddaszu - sypialnie. Na
spartañskie warunki w jakich ¿yli, uczyli
siê, modlili i formowali wp³ywa³ brak ogrzewania, który by³ odczuwany zw³aszcza zim¹. W takich to okolicznociach przez
dwa lata wychowywa³ siê m³ody August.
W okresie jego pobytu w Lombriasco
kszta³ci³o siê tam i wychowywa³o 120
polskich ch³opców. By³a to po prostu w
pewnym sensie oaza polskoci na ziemi
w³oskiej.
August Hlond dziêki cnotom, które
wyniós³ z domu, wybija³ siê ponad innych.
Wkrótce tak opanowa³ jêzyk w³oski, ¿e
móg³ udzielaæ korepetycji, a ponadto odznacza³ siê fenomenaln¹ pamiêci¹. Po
latach móg³ z ca³¹ swobod¹ recytowaæ jeszcze obszernymi fragmentami utwory
literatury klasycznej. Dziêki niebywa³ym
zdolnociom móg³ w ci¹gu jednego roku
zaliczyæ dwie klasy gimnazjalne. Tam te¿
prze³o¿eni odkryli w nim nieprzeciêtny talent muzyczny, co przyczyni³o siê do zaanga¿owania Augusta w orkiestrze.
Oprócz czêstych wystêpów muzycznych popisywa³ siê swymi utworami literackimi na wspólnych rekreacjach i akademiach czy wieczorkach artystycznych.
Recytowa³ je w jêzyku w³oskim lub ³aciñskim. W szczególny sposób próbkê swego
talentu literackiego ukaza³ wszystkim w
ostatni dzieñ karnawa³u 1896 r.. Prolog w
wykonaniu kleryka Augusta wywar³ wiêksze wra¿enie na prze³o¿onych zakonnych
i zebranych gociach ni¿ sam wystawiany
dramat. Po dwuletnim pobycie ukoñczy³
prywatne gimnazjum salezjañskie ostatecznie upewniaj¹c siê o swoim powo³aniu
do Towarzystwa Salezjañskiego. Tam te¿
skierowa³ probê o przyjêcie do nowicjatu.
Mia³ wówczas niewiele ponad 15 lat.

NOWICJAT
22 sierpnia 1896 r. w Foglizzo, miejscowoci oddalonej o 35 km. od Turynu
August Hlond rozpocz¹³ nowicjat pod kierunkiem magistra Eugeniusza Bianchi, oddanego bez reszty pos³annictwu ks.Bosco.
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Vox Domini
Jednak wiêkszy wp³yw na duchow¹
formacjê m³odego nowicjusza wywar³
ojciec duchowny - ks. Julian Barberis,
który w ka¿dym miesi¹cu przyje¿d¿aj¹c z
Turynu g³osi³ nowicjuszom konferencje
ascetyczne i s³u¿y³ w sakramencie pokuty.
M³ody August ca³ym sercem odda³ siê
najpos³uszniej pod jego kierownictwo
duchowe. Po ukoñczeniu nowicjatu utrzymywa³ z nim cis³¹ korespondencjê a¿ do
mierci ks. Juliana w 1927r.
Pomimo bardzo m³odego wieku odbywa³ nowicjat z ca³¹ rozwag¹ i zrozumieniem obowi¹zków zakonnych, o czym
wiadczy list przez niego napisany do
Wiadomoci Salezjañskich na rêce
redaktora. Oto jego fragmenty:
...W tym domu (w domu nowicjackim
w Foglizzo) wychowuje siê grono m³odych
kleryków Polaków, którzy odbywszy kurs
przygotowawczy, czêciowo w Valsalice,
czêciowo w Lombriasco, obecnie przeszli
do tej wiêtej zagrody, by nauk¹, a szczególnie æwiczeniem siê w cnotach zakonnych przysposobiæ siebie do nastêpnych
prac w³aciwych Zgromadzeniu Salezjañskiemu. To jest bowiem to miejsce, dok¹d d¹¿y liczny zastêp m³odzie¿y polskiej,
która postanowi³a wielkodusznie opuciæ
ojczyznê, rodzinê, krewnych i wszystko,
co najdro¿szego posiada³a i posiadaæ mog³a, a przy³¹czyæ siê do szeregów Zgromadzenia Salezjañskiego, pod sztandar,
który nosi napis: Da mihi animas, caetera
tolle. Tutaj jest to miejsce, gdzie wielu z
nich nabra³o potrzebnej si³y, by oderwaæ
siê od najdro¿szych prze³o¿onych i wspó³braci i udaæ siê w dalekie kraje: jedni do
Indian, drudzy miêdzy Polaków w Brazylii,
jeszcze inne miêdzy mahometan Afryki,
gdzie powiêciwszy siê ca³kowicie dla
dobra dusz, szczególnie m³odzie¿y, z wypogodzonym czo³em znosz¹ trudy, a nawet przeladowania...
W licie tym jasno przekazuje jak wielki p³on¹³ duch misyjny w duszy m³odego
nowicjusza, rozpalony nastêpnie do bia³oci przez salezjañskiego biskupa misyjnego Cesare Cagliero z Chile. Zapa³ misyjny, oddanie siê Bogu poprzez pracê misyjn¹ i p³yn¹c¹ wielk¹ radoæ z ca³kowitego powiêcenia siê dla drugiego cz³owieka ukazywa³ im swoj¹ biskupi¹ postaw¹ i wewnêtrzn¹ radoci¹, w czasie odwiedzin domów salezjañskich, równie¿ w
domu nowicjackim. Pragnienie wyjazdu i
szerzenia Ewangelii Mi³oci wyrazi³ pod
koniec nowicjatu prze³o¿onemu ks. Micha³owi Rua w czasie obrzêdu pierwszej
profesji zakonnej.
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wi¹tobliwy ks. Micha³ Rua w wizji
proroczej przepowiedzia³ m³odemu zakonnikowi powa¿niejsz¹ misjê, która czeka go
w Europie. Jak dosz³o do wypowiedzenia
tej proroczej myli? Ks. Micha³, po uroczystoci lubów zakonnych spaceruj¹c
po podwórzu nowicjackim podczas rekreacji wród grona rozbawionych kleryków
obserwuj¹c przez chwilê Augusta wo³a go
i kieruje do niego pytanie
Augusto, veni qua?
Podczas, gdy ch³opiec sta³ przed nim,
twarz Don Rua przybiera³a wyraz powagi
i wypowiedzia³ On s³owa:
Augusto, la tua missione in Europa.
W ten sposób ju¿ wówczas mia³y siê
rozstrzygn¹æ losy przysz³ego pola pracy
Prymasa Polski. Zapad³a decyzja prze³o¿onych zakonnych: August pojedzie na
dalsze studia do Rzymu.

STUDIA
Studia z zakresu filozofii na papieskim
Uniwersytecie Gregoriañskim dla m³odocianego kleryka, licz¹cego niewiele ponad
16 lat, by³y du¿ym wysi³kiem umys³owym.
W tym czasie zamieszka³ wraz z innymi
klerykami salezjañskimi w zak³adzie obok
s³ynnej bazyliki Serca Jezusowego.
Codziennie przemierza³ ulice z Castro
Pretorio do Gregorianum z du¿ym parasolem w rêku. Dziêki cnocie pracowitoci
i sumiennoci w wykonywaniu ka¿dej
czynnoci, jak i zami³owaniu do nauki ju¿
w nowicjacie zapalony zosta³ gor¹cym
pragnieniem bycia misjonarzem.
By³ te¿ wiadomy wielkiej odpowiedzialnoci za zaszczyt jaki go spotka³ ze
strony prze³o¿onych zgromadzenia daj¹cych mu mo¿liwoæ studiowania. Mimo i¿
mia³ zdolnoci praca umys³owa wiele go
kosztowa³a. Przed uzyskaniem tytu³u doktora zwierza³ siê z tego swemu zaufanemu
kierownikowi duchowemu ksiêdzu Julianowi Barberisowi:
Od pewnego ju¿ czasu wkuwamy
wszyscy jak zwariowani... Vismara zdaje
siê byæ podobnym do szkieletu, Fidenzio
schud³ i szczernia³, a¿ mi go ¿al, równie¿ i
o mnie mówi¹, ¿e spad³em na wadze...
Prosimy wiêc o modlitwê, abymy mogli
byæ przynajmniej promowani z pewnym
sukcesem i przynieli trochê po¿ytku i honoru Zgromadzeniu.
Promocja doktorska odby³a siê 10 lipca 1900 r. M³ody 19-letni doktor filozofii
wyszczupla³ staj¹c siê smuk³ym i przyblad³ym, nic jednak nie trac¹c z poczucia
humoru i wrodzonej weso³oci. By³ jeszcze
inny powód ni¿ nauka, poprzez który zmi-

zernia³ podczas studiów. Ca³y swój wolny
czas, czas rekreacji, powiêca³ ofiarnej
pracy wród m³odzie¿y w tzw. oratorium
przy bazylice salezjañskiej. Podczas gdy
inni w niedzielê wypoczywali, Augusta
porywa³ wir pracy przy urz¹dzaniu przedstawieñ amatorskich, akademii i ró¿nego
rodzaju imprez dla m³odzie¿y. Nawet, gdy
zachodzi³a koniecznoæ, w zastêpstwie
kapelmistrza dyrygowa³ zak³adow¹ orkiestr¹, a w czasie nieobecnoci organisty
s³u¿y³ swoim talentem gry na organach.
Pobyt w Wiecznym Miecie oprócz
wspomnianej pracy z m³odzie¿¹ przeznacza³ na studia. Coraz janiejsze stawa³o
siê przekonanie w m³odym umyle o przeogromnej roli papiestwa i Kocio³a. Tam
nauczy³ siê kochaæ papiestwo, Koció³ i
otaczaæ ich szczególn¹ czci¹ oraz darzyæ
synowskim oddaniem osobê Ojca w.
Ukochanie to nie jeden raz okazywa³ i ujawnia³. Kiedy po latach napisze do ks.
Ignacego Posadzego list, w którym
ods³ania tajemnicê swojej duchowoci:
...Dzisiaj opuszczam Rzym, który zawsze wywiera na mnie potê¿ne wra¿enie
jako powszechny orodek wiary i rz¹dów
kocielnych. St¹d p³ynie nieustannie fala
pos³annictw, które w bliskich i dalekich
krajach realizuj¹ ludzie owiani duchem
apostolstwa i ofiary. Tu ca³y wiat czerpie
wskazania i rozkazy, które zamieniaj¹ siê
w b³ogos³awieñstwa i cuda twórczoci,
gdy siê je wype³nia w duchu nadprzyrodzonej karnoci kocielnej. I coraz widoczniejsze jest dla mnie, ¿e bez ducha ofiary i bez karnoci nadprzyrodzonej nic wielkiego w Kociele ani powstaæ, ani utrzymaæ siê nie mo¿e. Tak jest w ¿yciu Kocio³a ca³ego, tak jest w ¿yciu zakonów.
W Rzymie naby³ specyficznego ducha
rzymskiego dziêki temu, ¿e mia³ wiele
dogodnych okazji zbli¿enia siê do ró¿nych
urzêdów watykañskich i wybitnych osobistoci ¿ycia kocielnego. Jego to osob¹
prokurator generalny salezjanów czêsto
pos³ugiwa³ siê w za³atwianiu wielu ró¿nych
spraw w Kongregacjach. Zostawa³y mu
róuwnie¿ zlecane, ze wzglêdu na równy i
wyrany charakter pisma, sprawy zwi¹zane z przygotowywaniem i redakcj¹ pism
do Kongregacji watykañskich. Dziêki tej
pracy wyrabia³ w sobie zmys³ szerokiego
spogl¹dania na sprawy Kocio³a, zmys³
dyplomatyczny, co nie pozosta³o bez
znaczenia w jego póniejszej dzia³alnoci
biskupiej i prymasowskiej.
Po uzyskaniu doktoratu z filozofii prze³o¿eni odwo³ali go z Rzymu i przeznaczyli
do pracy w Owiêcimiu, gdzie znajdowa³
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siê pierwszy zak³ad salezjañski na ziemi
polskiej. Decyzjê przyj¹³ z radoci¹, pisz¹c
do swego ojca duchownego, ks. Juliana
Barberisa, ¿e idzie do Owiêcimia z najlepszymi intencjami, gotów na najwiêksze
trudy i wyrzeczenia.
Wyjecha³ we wrzeniu 1900 r.

uczelni, na rekreacji i na wszystkich
przerwach miêdzylekcyjnych. Do jego
zadañ nale¿a³a równie¿ pomoc s³abszym
uczniom w odrabianiu lekcji. Z chwil¹ otwarcia gimnazjum i szko³y zawodowej
uczêszcza³o tu 30, a pó¿niej ponad 200
wychowanków. Mimo tak zajmuj¹cych

OWIÊCIM
Salezjanie przybyli
do Owiêcimia w roku
1898, a wiêc na 2 lata
przed przyjazdem kleryka Augusta Hlonda.
Objêli ruiny podominikañskiego kocio³a
wraz z klasztorem i w
nim zamierzali otworzyæ zak³ad dla biednych ch³opców.
Na nowym miejscu
nale¿a³o najpierw wyremontowaæ i zmodernizowaæ ca³y kompleks
klasztorny tak, by móg³
s³u¿yæ jako budynek
szkolny. Pierwszy dyrektor ks. Franciszek Trawiñski, na skutek braku rodków finansowych do prowadzenia
tego dzie³a, nie wykona³ wymaganych remontów, a zak³ad
wpad³ w k³opoty finansowe. Nowy dyrektor
przyby³y z W³och, ks.
Emanuel Manassero,
nie znaj¹c dobrze sytuacji i miejscowych warunków, pos³ugiwa³ siê
Augustem Hlondem
przy organizowaniu tego nowego dzie³a salezjañskiego.
Jemu to powierzano coraz to nowe zajêcia i zadania. Zosta³ zaanga¿owany jako sekretarz w kancelarii.
Mia³ pod opiek¹ wszystkie sprawy urzêdowe, s³u¿y³ pomoc¹ jako t³umacz. Kleryk
Hlond w dekrecie, jaki otrzyma³ od prze³o¿onego generalnego, mia³ okrelony
charakter pracy. Pe³ni³ obowi¹zki asystenta, nauczyciela i sekretarza dyrektora.
S³owo asystent oznacza tu wychowawcê bezporednio zaanga¿owanego w
wychowanie m³odzie¿y, a asystencja
polega³a na ustawicznej obecnoci wród
m³odzie¿y i z m³odzie¿¹ w kaplicy, jadalni,

czas zajêæ (sekretarz, asystent), z powodu
braku kadry nauczycielskiej, musia³ m³ody
Hlond wyk³adaæ historiê, matematykê,
geografiê i j. grecki. Jako znawca piewu
i muzyki kocielnej zorganizowa³ chór
z³o¿ony z wychowanków. Dok³ada³ starañ,
przy umuzykalnieniu m³odzie¿y po to, by
nabo¿eñstwom odprawianym w odrestaurowanym kociele mo¿na by³o nadaæ
charakter najuroczystszy. Zorganizowa³
te¿ orkiestrê, która urozmaica³a ¿ycie w
zak³adzie i dla niej pisa³ proste utwory

zarówno wokalne jak i instrumentalne. We
wszystkich imprezach kocielnych i narodowych by³ dusz¹ i g³ównym kierownikiem. Polski duch jaki panowa³ w zak³adzie, dziêki m³odemu klerykowi, przyczynia³ siê do wzmocnienia poczucia narodowego i solidarnoci ludnoci, zw³aszcza l¹skiej.
Czêsto rozbrzmiewa³a pieñ w murach
zak³adu, w którym m³ody August wita³ te¿ wielkiego dzia³acza i syna
l¹skiej ziemi Wojciecha Korfantego weso³¹
kantat¹ i hymnem narodowym.
Po mierci ks. Wiktora Grabelskiego
(1902), pierwszego redaktora Wiadomoci
Salezjañskich (obecnie
Pok³osie Salezjañskie),
redakcjê tego miesiêcznika przeniesiono z
Turynu do Owiêcimia
i powierzono kl. Augustowi.
W nowej pracy
pomaga³ mu m³odszy
brat Antoni - równie¿
kleryk, a tak¿e kl. Stanis³aw P³ywaczyk.
Po wielu latach (w
1947 r.) wspominaj¹c te
pionierskie, ale i romantyczne czasy, pisa³:
macza³em pióro w
atramencie i tak czy
owak zape³nia³em 32
strony druku w nieub³aganych terminach
miesiêcznych.
Wród tak rozlicznych i zajmuj¹cych zajêæ musia³ m³ody August jeszcze znaleæ
czas na przygotowywanie siê do pañstwowej matury, jako
eksternista, bo gimnazjum w Lombriasco
nie posiada³o praw pañstwowych. Aby
móg³ dalej studiowaæ na Uniwersytecie
Jagielloñskim, zgodnie z ¿yczeniem
prze³o¿onych, musia³ pomylnie przejæ
przed pañstwow¹ komisj¹, egzamin
dojrza³oci. Podda³ siê temu egzaminowi
w gimnazjum w. Anny w Krakowie w
1903, ale go nie z³o¿y³, co by³o do przewidzenia, bo nie móg³ dobrze siê przygotowaæ z powodu rozlicznych zajêæ.

57

Vox Domini

Z matk¹
Oczywicie by³a to pora¿ka i upokorzenie dla m³odego doktora nauk filozoficznych, ale nie uleg³ zniechêceniu, i w
1904 roku przyst¹pi³ do egzaminu, ju¿ w
Lwowie. Komisja, z inspektorem Lewickim
na czele, przy VI Cesarsko-Królewskim
Gimnazjum uzna³a go za dojrza³ego. Po
przybyciu do Owiêcimia czeka³y jeszcze
na doktora filozofii studia ca³ej teologii. I
by³a to jego zasadnicza praca. W ci¹gu 5
lat musia³ przygotowaæ siê do kap³añstwa,
studiuj¹c prywatnie teologiê pod kierownictwem ks. Emanuela Manassero, a na
niektóre wyk³ady doje¿d¿a³ do Krakowa,
gdzie sk³ada³ tak¿e egzaminy. Ks. biskup
Anatol Nowak po egzaminach, które
odbiera³ jeden z ksiê¿y kanoników nie
wiedzia³ co ma bardziej podziwiaæ:
pracowitoæ, zdolnoci, czy zdrowie.
A zatem droga Augusta - przysz³ego
Prymasa Polski do kap³añstwa nie by³a
³atwa. W Rzymie przed wyjazdem do
Owiêcimia wyrazi³ gotowoæ na najwiêksze trudy i wyrzeczenia, ale czy¿ móg³
przypuszczaæ, ¿e bêd¹ one tak wielkie?
Rzadko kto by³ przygotowany do wiêceñ
tak jak on. Sta³ przed o³tarzem jako pedagog i wychowawca m³odzie¿y, przez ni¹
lubiany i darzony szacunkiem.

sób trafi³y do jego serca, a które chce
uczyniæ znamiennym rysem swej osoby i
s³u¿by bliniemu. Ks. August chcia³ zapewne w tych s³owach, które umieci³ z pe³n¹
rozwag¹ wyraziæ, ¿e dla niego kap³añstwo
bêdzie totaln¹ s³u¿b¹ Bogu.
Po miesiêcznym wypoczynku prze³o¿ony generalny ks. Micha³ Rua skierowa³
od 24 padziernika 1905 r., neoprezbitera
Hlonda do pos³ugi w Schronisku im. Ksiêcia Lubomirskiego w Krakowie jako kapelana. Hlond opuci³ zatem Owiêcim, w
którym przez 5 lat by³  wed³ug dyrektora
ks. Emanuela Manassero  mê¿em opatrznociowym: Nostro Augusto e la providenza di uesta casa.

KAPELAN W SCHRONISKU
M³ody kapelan z w³aciw¹ sobie
energi¹ rozpocz¹³ pracê i pos³ugiwanie
wród ch³opców ucz¹cych siê zawodu.
Czêæ z uczniów Schroniska uczêszcza³a jeszcze do szko³y podstawowej, a
spora grupa musia³a doje¿d¿aæ do centrum miasta, by uczyæ siê rzemios³a w

warsztatach. Ka¿dy ch³opiec specjalizowa³ siê w innym zawodzie. Po prze³amaniu pierwszych lodów m³ody ks. kapelan
nawi¹zuje bardzo serdeczne relacje z
podopiecznymi, wychowankami. Oddaj¹c
m³odzie¿y serce zbiera³ j¹ wokó³ siebie
tak, ¿e z czasem sta³ siê ulubionym spowiednikiem.
S³uchano go chêtnie na konferencjach
i kazaniach, a dyrektor by³ zadowolony z
tak oddanego i cenionego wspó³pracownika. Równolegle, mimo braku czasu, odbywa³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim, uczêszczaj¹c na Wydzia³ Filozoficzny. By³ s³uchaczem s³awnych wówczas
profesorów, jak np.: Stanis³awa hr. Tarnowskiego, Kazimierza Morawskiego, Stanis³awa Windakiewicza, i innych. Ale i tym
razem, nie by³o mu dane dokoñczyæ
rozpoczêtych studiów, bo podobnie jak
kilka lat wczeniej w Rzymie, zasz³a
nagl¹ca potrzeba objêcia nowej placówki
w Przemylu.
Ks. Micha³ Rua  dzi ju¿ b³ogos³awiony  uwa¿a³, ¿e na now¹ placówkê
najlepiej nadaje siê ks. August Hlond.
Gwarancj¹, i¿ dobrze bêdzie wykonane
powierzone zadanie by³o sprawdzenie siê
w pos³ugiwaniu w Schronisku. Zna³ plany
Augusta. Wiedzia³, ¿e chce zdobyæ dyplom na Uniwersytecie, ale dobro zgromadzenia i m³odzie¿y domaga³o siê rezygnacji z w³asnych planów i ambicji, byle tylko
Chrystus by³ g³oszony i jego prawo
mi³oci bliniego w najmniejszych.
Biskup przemyski b³. Józef Sebastian
Pelczar zwiedzaj¹c dom macierzysty w
Turynie zaproponowa³ ks. Micha³owi Rua,
by salezjanie osiedlili siê w Przemylu. Po
uzyskaniu zgody prze³o¿onych zakonnych, biskup zakupi³ dla zrealizowania
swego zamiaru posesjê na przedmieciu
Przemyla. Praca w tym miecie by³a

WIÊCENIA KAP£AÑSKIE
Otrzyma³ je z r¹k bpa Anatola Nowaka
w kociele SS. Wizytek w Krakowie 23
wrzenia 1905 r. Prymicje odprawi³ w
zak³adzie salezjañskim w Owiêcimiu 8
padziernika. Na obrazku prymicyjnym
umieci³ znamienne s³owa:
Có¿ wielkiego, ¿e s³u¿ê Tobie,
któremu wszelkie stworzenie
s³u¿yæ powinno.
Ka¿dy kap³an umieszcza na obrazku
prymicyjnym s³owa, które w specjalny spo-
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bardzo trudna, gdy¿ nale¿a³o rozpoczynaæ
organizowanie zak³adu od samego pocz¹tku.
Ks. Dyrektor August Hlond otrzyma³
puste pole i ma³y domek z 5 pokojami nadaj¹cymi siê tylko do gruntownego remontu, a wkrótce mia³ tu powstaæ zak³ad dla
ch³opców, szko³a zawodowa i koció³.
Sytuacjê pogarsza³ fakt, i¿ ca³a prasa lokalna by³a nastawiona wrogo do obecnoci salezjanów w miecie.

W Wiedniu

DYREKTOR W PRZEMYLU
Ks. August Hlond przyby³ do Przemyla w towarzystwie ks. Inspektora Emanuela Manassero w lipcu 1907 wraz z drugim
ksiêdzem i dwoma braæmi zakonnymi. W
czasie przedstawiania ks. Augusta Hlonda
wi¹tobliwemu biskupowi przemyskiemu,
ten¿e widz¹c m³odego dyrektora, z umiechem na twarzy wypowiedzia³ znamienne
s³owa, które zabrzmia³y jak proroctwo:
Oportet illum crescere J 3,30 (Potrzeba,
aby On wzrasta³). Nie spodziewa³ siê czcigodny arcypasterz, ¿e sta³ siê mimowolnym prorokiem, bo ks. August rós³ i dorós³
do pasterskiej pos³ugi prymasowskiej i
godnoci kardynalskiej.
Po przedstawieniu nowego dyrektora
ordynariuszowi ca³a grupa wyruszy³a
doro¿k¹ na ul. w. Jana 15, by zobaczyæ
ogrom pracy, jaki trzeba wykonaæ, aby
doprowadziæ to miejsce do zamierzonego
celu i przeznaczenia. M³ody dyrektor rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoæ od przebudowy
ofiarowanego domu. Pod jego kierownictwem zamieniono dwa pokoje na kaplicê,
a gdy ludnoæ okoliczna zaczê³a liczniej
przychodziæ na nabo¿eñstwa powiêkszono, j¹ jeszcze o dalsze dwa pokoje.
Poza sta³¹ obs³ug¹ kaplicy i prac¹
katechetyczna w szko³ach zawodowych,
podjêli siê Salezjanie pracy wychowawczej, roztaczaj¹c swoj¹ troskliw¹ opiekê
nad m³odymi uczniami. M³odzie¿ przybywa³a codziennie wieczorami, a w niedzielê
i wiêta na ca³e popo³udnie. Ks. August
Hlond okaza³ siê niezmordowany w urozmaicaniu zajêæ i zabaw, anga¿uj¹c w nich
m³odzie¿ na ca³ego. Prowadzi³ naukê
piewu, przygotowywa³ przedstawienia
teatralne, zw³aszcza ulubione przez
wszystkich jase³ka, które póniej wed³ug
kronikarza zak³adu, sta³y siê monopolem
salezjanów.
Ulubionymi zajêciami m³odego dyrektora by³o g³oszenie p³omiennych kazañ,
prowadzenie rekolekcji, przesiadywanie
godzinami w konfesjonale, by przez tê
pos³ugê doprowadziæ do Chrystusa zagubion¹ m³odzie¿, której nie brakowa³o w

miecie. Dzie³o salezjañskie w Przemylu
od samego pocz¹tku istnienia zosta³o
poddane ciê¿kiej próbie dowiadczeñ, bo
zerwa³a siê burza przeciw dyrektorowi i
zak³adowi. Lewicowa prasa lokalna poprzez publikowanie oszczerczych artyku³ów czyni³a wszystko, by poderwaæ autorytet wychowawczy Salezjanów w oczach
spo³eczeñstwa. Dyrektor August Hlond
prze¿ywa³ wówczas ciê¿kie chwile.
Pracowa³ dniem i noc¹, pisa³, broni³ dobrego imienia, nawet wytaczaj¹c proces
s¹dowy oszczercom.
Sprawê oczywicie wygra³, ale to
wydarzenie tak zaabsorbowa³o Augusta,
¿e zacz¹³ upadaæ na zdrowiu. Na skutek
d³ugotrwa³ej pracy nocami, i to przy nik³ym
wietle, zacz¹³ powa¿nie chorowaæ na
oczy. Musia³ nawet od³o¿yæ pióro i ksi¹¿kê.
Bp ordynariusz, Józef Sebastian Pelczar
który polubi³ m³odego i bardzo energicznego dyrektora wyprosi³ w Stolicy Apostolskiej dla niego, ze wzglêdu na s³aby
wzrok, dyspensê w odmawianiu Liturgii
Godzin zamieniaj¹c j¹ na odmawianie
ró¿añca. Kuracja wymaga³a przebywania
w ciemnym pokoju, do czasu gdy choroba
powoli ust¹pi³a. Wzrok jednak jeszcze
przez d³ugi czas by³ os³abiony tak, ¿e
Prze³o¿ony Generalny wyjedna³ na sta³e
zwolnienie z odmawiania Brewiarza, który
zamieniono ks. Augustowi Hlondowi na
ró¿aniec.
Zaledwie ucich³y ataki na zak³ad i powstawa³y dobre warunki do dalszej pracy
wród przemyskiej m³odzie¿y, a ks. August Hlond otrzyma³ niespodziewan¹
wiadomoæ, ¿e ma przenieæ siê do Wiednia i tam obj¹æ stanowisko dyrektora zak³adu. By³a to placówka niezmiernie odpowiedzialna i eksponowana, bo mieci³a siê
w stolicy Monarchii Austriacko- Wêgierskiej. I znowu z ¿alem ¿egna³ Przemyl.
On sam g³êboko prze¿y³ tê roz³¹kê, tym
wiêcej, ¿e czeka³o go rodowisko ca³kiem
obce.

DYREKTOR W WIEDNIU
Ks. August Hlond, obejmuj¹c w 1909
stanowisko dyrektora zak³adu salezjañskiego w Wiedniu musia³ znów zacz¹æ
organizowaæ ca³¹ dzia³alnoæ od podstaw.
Wprawdzie nowy budynek by³ ju¿ wykoñczony od zewn¹trz, ale spoczywa³o na nim
du¿e zad³u¿enie. Wnêtrze bêd¹ce w
stanie surowym wymaga³o urz¹dzenia, co
za sob¹ poci¹ga³o nowe du¿e nak³ady
finansowe. W tym czasie gimnazjum nie
posiada³o jeszcze praw pañstwowych.
W tak niewygodnych warunkach nowy
dyrektor nie zra¿aj¹c siê trudnociami
zacz¹³ dzia³alnoæ. Dziêki wysokiej kulturze duchowej, uprzejmoci i taktowi uda³o mu siê za³atwiæ trzy najwa¿niejsze sprawy w czasie 13-letniego pobytu w Wiedniu. Dziêki energicznym staraniom, jakie
przeprowadza³, uda³o siê uzyskaæ dla
gimnazjum salezjañskiego prawa pañstwowe. Zabiega³ o to z niespo¿yt¹ wytrwa³oci¹ i ogromn¹ cierpliwoci¹, tak d³ugo,
a¿ wreszcie uzyska³ prawa dla gimnazjum
i odpowiedni personel nauczycielski. W
Wiedniu zabiega³ o zatwierdzenie Zgromadzenia Salezjañskiego na terenie
Monarchii Austro-Wêgierskiej, co nie by³o
takie ³atwe i proste. Rz¹d zaborczy stawia³
ogromne trudnoci w zatwierdzeniu z powodu szerokiej dzia³alnoci prowadzonej
w duchu narodowym. Akta sprawy zatwierdzenia bezskutecznie wêdrowa³y po
ró¿nych ministerstwach. Ale dziêki
ci¹g³emu chodzeniu i mo¿e nawet swoistemu natrêctwu uzyska³ ks. A. Hlond uznanie zgromadzenia.
Inne pole dzia³alnoci to roztoczenie
opieki nad polsk¹ wspólnot¹ w Wiedniu
zorganizowan¹ w Sodalicjê Mariañsk¹ i
Konferencj¹ w. Wincentego a Paulo.
Organizacje te, maj¹c takiego moderatora
szybko nabra³y ¿ycia i rozmachu. W zak³adach salezjañskich panuje zazwyczaj
wielki rozgwar, ka¿da chwila jest czym
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wype³niona. Wyrwaæ siê z takiego ruchliwego rodowiska - zw³aszcza, gdy siê jest
odpowiedzialnym na wszystko - znaleæ
jeszcze czas na pracê spo³eczn¹ poza
zak³adem, to wymaga³o niebywa³ego
wysi³ku. Ks. August Hlond jednak i na tê
pracê znajdowa³ czas i si³y. Wszystkie te
poch³aniaj¹ce zajêcia nie pozostawa³y
jednak bez wp³ywu na zdrowie. Choroba
oczu, która ujawni³a siê w Przemylu,
powróci³a obecnie z jeszcze wiêkszym nasileniem, co grozi³o nawet utrat¹ wzroku.
Z koniecznoci musia³ siê poddaæ d³ugiemu a zarazem bolesnemu leczeniu.
Wszyscy, którzy wówczas z nim siê
spotykali, podziwiali w nim nieod³¹czn¹
pogodê ducha. Po d³u¿szej kuracji powróci³ jednak ks. August Hlond do pracy,
ku radoci wspó³braci, odczuwaj¹cych
brak jego silnej i pomocnej d³oni. Podkrelenia wymaga te¿ fakt wielkiej gocinnoci w gimnazjum. Gdy nie by³o wolnego
pokoju gocinnego dla goci oddawa³ swój
a sam przenosi³ siê do kancelarii, sypiaj¹c
na kozetce tak, jak to czyni³ b³. ks. Micha³
Rua, którego chêtnie naladowa³. Przez
dziesiêæ lat niezmordowanie umacnia³
dzie³o ks. Jana Bosco najpierw jako dyrektor, a póniej przez trzy lata jako pierwszy
inspektor prowincji austriacko-wêgierskoniemieckiej. Jakim walorom osobistym
zawdziêcza³ nominacjê na inspektora?

INSPEKTOR W WIEDNIU
Jasnoæ umys³u, wielka roztropnoæ,
wybitne zdolnoci, dok³adnoæ i rozmach
pracy, wszystko to wysunê³o ks. Augusta
Hlonda ju¿ w 38 roku ¿ycia na funkcjê inspektora (prowincja³a), obejmuj¹c¹ Austriê,
Wêgry i Niemcy. Choæ têskni³ za Polsk¹,
to jednak ufny w nieskoñczon¹ dobroæ
Opatrznoci Bo¿ej, która pozwoli³a mu
krótko pracowaæ w Ojczynie, uj¹³ po
mêsku powierzony ster rz¹dów prowincj¹.
Nie ul¹k³ siê wszystkich trudnoci powojennych. W roli inspektora wizytowa³
czêsto placówki salezjañskie w podleg³ej
prowincji. Reorganizowa³ istniej¹ce zak³ady i otwiera³ nowe w Würzburgu, Bambergu, Passawie, Monachium, Burghausen i Essen, a na Wêgrzech w Neuergesujfalu i Budapeszcie. Dzia³alnoæ jego,
w roli inspektora, nacechowana by³a czu³¹
trosk¹ o wspó³braci.
Z uprzejmoci¹ i wyrozumia³oci¹ musia³ ³¹czyæ stanowczoæ. Dba³ o nieska¿onego ducha zakonnego, którego zaczerpn¹³ u kolebki Zgromadzenia od nastêpcy
w. Jana Bosco, b³. Micha³a Rua. Do nowych zak³adów wyprowadzi³ nowy system
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wychowawczy. W okresie sprawowania
urzêdu inspektora w Wiedniu spotyka³ siê
z wybitnymi osobistociami ze wiata
duchowego i wieckiego, zdobywaj¹c
wród nich licznych przyjació³ dla Zgromadzenia salezjañskiego. Zaliczali siê do
nich arcybiskupi Wiednia: kard. Nagi i Piffl,
nuncjusze: Pignattelli di Belmonte, Scapinelli oraz takie osobistoci jak pra³.
Seipel, O. Abel, cz³onkowie dworu cesarskiego, ministrowie, arystokracja wiedeñska i wielu innych bêd¹cymi pomocnikami
salezjañskimi.
Wiedeñ zapisa³ siê w sercu ks. Augusta Hlonda jeszcze innym akcentem. Tu
dosz³o do historycznego spotkania miêdzy
nim a przysz³ym papie¿em Piusem XI,
który w charakterze Wizytatora Apostolskiego udawa³ siê do Polski. Po zatrzymaniu siê w Wiedniu, by dowiedzieæ siê o
sytuacji, jaka panuje w Polsce nuncjusz
wiedeñski Valfre di Bonzo skierowa³ Mons.
Achillesa Rattiego do ks. inspektora Augusta Hlonda jako najbardziej kompetentnego w sprawach polskich. Od owego
pamiêtnego spotkania zawi¹za³a siê
miêdzy nimi serdeczna niæ przyjani. Od
tego czasu nuncjusz Achilles Ratti zatrzymywa³ siê w Wiedniu u ks. Hlonda.
Wielki umys³ przysz³ego papie¿a Piusa
I odkry³ w nim imponuj¹ce zdolnoci, wielki
takt osobisty i znajomoæ cz³owieka z jego
problemami. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e gdy
kard. Achilles Ratti zosta³ wybrany papie¿em i gdy zasz³a potrzeba obsadzenia
Administratury Apostolskiej Górnego
l¹ska przez cz³owieka doskonale znaj¹cego tamtejsze warunki, skierowa³ swój
wzrok na inspektora ks. Augusta Hlonda,
powierzaj¹c mu to pasterskie pos³ugiwanie 7 listopada 1922 r. Wspó³bracia przyjêli
t¹ wiadomoæ z g³êbokim wzruszeniem i
¿alem, a inspektor ks. A. Hlond ¿egna³ siê
ze ³zami w oczach.
Owo smutne rozstanie z prac¹ w Zgromadzeniu, ale nie ze zgromadzeniem - bo
jak sam wyzna³ w testamencie, i¿ salezjaninem by³ zawsze - zrównowa¿y³a radoæ,
¿e idzie pracowaæ dla Kocio³a w Polsce.
Po wielu latach z okazji swego 50-lecia
¿ycia zakonnego to rozstanie ze swoim
ukochanym Zgromadzeniem wspominaæ
bêdzie z pewn¹ melancholi¹, daj¹c jej
wyraz w licie do ks. Adama Cielara:
Wierzyæ mi siê nie chce, ¿e to ju¿ pó³
wieku, jak w rêce w. Nastêpcy Za³o¿yciela sk³ada³em luby. Niestety wykolei³em
siê. Po 25 latach szczêcia zakonnego
rozpoczê³o siê to t³uczenie po wiecie w
nieswojej roli hierarchy. Ma³o pociechy

mia³o ze mnie Zgromadzenie, a czy bêdzie kiedy jaka korzyæ z robót pasterskich?

ORGANIZATOR
DIECEZJI KATOWICKIEJ
Pod czu³¹ opiek¹ Matki Bo¿ej Piekarskiej ks. August Hlond rozpocz¹³ dzia³alnoæ od organizowania zrêbów Administracji Apostolskiej Górnego l¹ska,
zal¹¿ka przysz³ej diecezji katowickiej.
Najpierw zaj¹³ siê zorganizowaniem Kurii
Diecezjalnej, ustanawiaj¹c grono konsultorów, które mia³o go wspieraæ rad¹ i
wspó³prac¹. Do tego grona powo³a³
dowiadczonych ksiê¿y proboszczów.
Znaleli siê tam m.in. tacy ksiê¿a jak: Jan
Kapica, Teofil Bromboszcz i Teodor Kubina. Dwaj ostatni zostali w póniejszym
czasie biskupami. Wybór takich ludzi
wskazuje na znajomoæ cz³owieka i osobiste podejcie do ludzi, jakim odznacza³
siê ks. Administrator.
Z poród najbli¿szego grona konsultorów upatrzy³ sobie dowiadczonym
okiem ks. Teofila Bromboszcza na swego
wikariusza generalnego. Duchowieñstwo
l¹skie, obserwuj¹c mrówcz¹ pracê i
doskona³¹ orientacjê ks. Bromboszcza, w
ca³ej z³o¿onej sytuacji Górnego l¹ska,
odnonie zagadnieñ kocielnych szybko
zmieni³o zawo³anie ks. Administratora na
nieco dowcipniejsze: Da mihi animas,
caetera Bromboszcza, co chlubnie wiadczy³o i o zaletach ks. Hlonda i o charakterze ks. Teofila Bromboszcza. On by³ najbardziej oddanym i najwierniejszym
wspó³pracownikiem swego dostojnego
zwierzchnika.
Szczególna wiernoæ objawi³a siê gdy
niespodziewanie by³ atakowany przez
ludnoæ pochodzenia niemieckiego. To
wielkie przywi¹zanie i pracowitoæ podkreli 15 stycznia 1937 r. biskup polowy
Józef Gawlina w kazaniu pogrzebowym
nad trumn¹ bpa Teofila Bromboszcza.
Ks. August Hlond powo³a³ ks. Emila
Szramka na stanowisko Kanclerza Kurii,
który na tym stanowisku pracowa³ od 1923
r. przez d³ugie lata zostawiaj¹c potomnym
wzór wielkiego zaanga¿owania. Ks. Emil
Szramek zas³u¿y³ siê te¿ w redagowaniu
pisma urzêdowego diecezji, miesiêcznika
kurialnego: Rozporz¹dzenia Administracji
Apostolskiej.
Wed³ug myli ks. Administratora
ugruntowywanie wiary, katolickoci i polskoci winno rozpoczynaæ siê od rodziny,
najmniejszej komórki wspólnoty chrzecijañskiej, od rozbudzenia w niej wiadomoci i znaczenia sakramentu chrztu w.
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i bierzmowania. Rodzina nie ¿yj¹ca prawd¹ swego chrztu by³a w szczególny sposób nara¿ona na pr¹dy laicyzuj¹ce. Dlatego to, aby pe³niej budowane by³o katolickie oblicze wiernych i powierzonego terenu ks. August Hlond powo³uje do ¿ycia
tygodnik diecezjalny Goæ Niedzielny,
który ma wnosiæ wiat³o i pokój Chrystusowy do domów, i mieszkañ robotniczych.
Aby Kuria mog³a funkcjonowaæ samodzielnie nale¿a³o jeszcze powo³aæ do
istnienia w³asny s¹d duchowny. Oficja³em
zosta³ mianowany ks. Józef Kubina, dziekan mys³owicki. Wed³ug zdania ks. bpa
Kazimierza Kowalskiego, ks. August
Hlond umiejêtnie i cile w myl Kodeksu
Prawa Kanonicznego, w krótkim czasie
zorganizowa³ strukturê Kurii, która jest
wzorem przy organizowaniu tego typu
warsztatu administracyjnego.

PASTERZ WIERNYCH
GÓRNEGO L¥SKA
Niew¹tpliwie, jednym z wa¿nych i nie
cierpi¹cych zw³oki zadañ by³o utworzenie
sprawnie funkcjonuj¹cej Kurii i dla tej
sprawy ks. August Hlond powiêci³ du¿o
czasu w pierwszych miesi¹cach swego
pasterzowania. Jednak¿e nie by³o to
zadanie najwa¿niejsze, jak na to wskazuj¹
jego listy pasterskie. Przede wszystkim
chcia³ byæ dobrym pasterzem ludu l¹skiego, a nie utalentowanym administratorem, chcia³ byæ pasterzem wed³ug Serca
Bo¿ego dla wszystkich warstw i stanów
bez wzglêdu na narodowoæ. Da³ temu
wyraz w pierwszym licie pasterskim zwracaj¹c siê do wszystkich mieszkañców
Górnego l¹ska w nastêpuj¹cych s³owach:
Pragnê siê z wami jak najprêdzej
zapoznaæ i dlatego odwiedzaæ was bêdê
w waszych parafiach, po miastach i wioskach. Chcê was powitaæ przy pracy, czy
to w przemyle, czy to na roli. Chcê siê z
wami pomodliæ w waszych piêknych kocio³ach, udzieliæ wam Ducha w. przez
sakrament bierzmowania, pob³ogos³awiæ
wasz¹ dziatwê w szko³ach, odwiedziæ
waszych chorych po szpitalach i z¿yæ siê
z wami. Wszyscy maj¹ prawo do mej mi³oci, do mej pracy i opieki i wszystkim
chcê s³u¿yæ, wszystkimi chcê siê zaj¹æ,
aby wszystkich Chrystusowi pozyskaæ.
Przystêpujê do tej pracy z wiadomoci¹ swego trudnego zadania, ale i z
g³êbok¹ wiar¹ w pieczo³owitoæ tej Opatrznoci, która mi przez zastêpcê na ziemi
powierzy³a losy Kocio³a l¹skiego.
Odczuwa³ jednak stan moralny ludnoci l¹skiej i napawa³ go on trosk¹, czemu
da³ wyraz w innym licie do wiernych:

Zanika uczciwoæ, szerzy siê w zastraszaj¹cy sposób wstrêtne samolubstwo, pijañstwo, zmys³owoæ, wañ bratnia
i grone zdziczenie obyczajów. Ta smutna
spucizna po wojnie i w latach nastêpnych
m¹ci w znacznej mierze nasz¹ radoæ z
wielkiego mi³osierdzia Bo¿ego, okazanego naszej Ojczynie i napawa nas w
tej chwili dziejowej niema³¹ trosk¹.
Wielu zapewne zadawa³o sobie pytanie, gdzie nale¿y szukaæ wyjcia z tego
dziejowego upadku i znajdowali odpowied: tylko w Chrystusie, w wiadomym
prze¿ywaniu ³aski chrztu oraz nawi¹zywaniu z Bogiem wiêzi osobowej.
Jeli zauwa¿a siê, ¿e pewne warstwy
spo³eczne uleg³y zepsuciu moralnemu, to
dlatego, ¿e straci³y kontakt z Kocio³em.
Jedynym lekarstwem na takie oderwanie
siê jest powrót do prawa moralnego oraz
prawdy o cz³owieku i Bogu. W tych jasnych s³owach ks. August Hlond ukaza³
drogê wyjcia z kryzysu moralnego. Trzeba by³o nawi¹zywaæ powtórnie kontakt z
Kocio³em a tak¿e z Ojcem w.. Papie¿owi
powiêci³ pó³ roku póniej specjalny list
pasterski, w którym ods³oni³ swe g³êbokie
uczucia wobec osoby Ojca w. i tymi uczuciami chcia³ zapewne przepoiæ serca
swoich wiernych.
Koció³ Papie¿y - pisze w nim - jest
do dzi wie¿y, ¿ywotny, p³odny. ¯yje pe³nym ¿yciem, ci¹gle dzia³a, ci¹gle tworzy.
Metodê pracy przystosowuje do przekszta³caj¹cych siê warunków, a od tronu
papieskiego, stosownie do czasu i potrzeb, rozlewaj¹ siê szerokimi korytami poprzez wszelkie kraje, ale i kulturalne i materialne. Korzystaj¹ z nich sumienia i umys³y, wiedza i sztuka, g³odni i biedni, bez
ró¿nicy kraju i przynale¿noci narodowej,
bez wzglêdu na spory i walki miêdzy ludami. Papie¿ niezawis³y od w³adzy pañstwowej, nie identyfikuje siê z ¿adnym narodem. Jest ojcem wszystkich ludów, tak,
jak Chrystus, którego przedstawia, jest
wszystkich Bogiem; tak jak Koció³, któremu
przewodniczy, jest Kocio³em Katolickim,
czyli Powszechnym. Kto by chcia³ Papie¿a
ograniczyæ do interesów jednego narodu, ten
by stworzy³ karykaturê papiestwa.

PASTERZ
M£ODZIE¯Y I MÊ¯CZYZN
Ks. Administrator August Hlond szczególn¹ nadziejê pok³ada³ w m³odzie¿y katolickiej, która pragn¹³ uaktywniæ i rozbudziæ w wyznawaniu przyjêtej na chrzcie
w. wiary. D³ugoletni wychowawca m³odzie¿y i sam pe³en werwy m³odzieñczej,
zwróci³ siê do nich z gor¹cym apelem, w

nawi¹zaniu do II l¹skiego Zjazdu Katolickiego, w którym m³odzie¿ poprzez
swój liczny udzia³ wprawi³a go w zachwyt.
O niej to wyrazi³ siê s³owami:
Z oczu bi³a wam m³odzieñcza pewnoæ siebie a w obradach i postanowieniach wyra¿a³a siê uroczycie i niedwuznacznie wasza nieugiêta wola: wnosicie
w strupiesza³y organizm spo³eczeñstwa
o¿ywcze tchnienie Chrystusowe. I wtedy
stanê³a jasno przed oczyma mego ducha
ca³a potêga m³odzie¿y l¹skiej, zrzeszonej
pod Krzy¿em. Widzia³em jej niezliczone
szeregi zdrowe, dziarskie, ci¹gle wzrastaj¹ce. Szli pod os³on¹ szumi¹cych sztandarów roli m³odzieñcy, sz³y panny w
malowanych strojach i wieñcach mirtowych, sz³a m³odzie¿ o twardych do pracy
d³oniach, sz³y w barwnych rogatywkach
szko³y. O rozpromienionych twarzach,
karni, zgodni, szli boskim ogniem w sercu
ratowaæ drogie plemiê l¹skie, które ich
jako zbawców radonie wita³o i obrzuca³o
kwiatami. Postanowi³em urzeczywistniæ tê
wizjê, która siê w duszy mej zrodzi³a z
zachwytu nad wami. Postanowi³em
stworzyæ na l¹sku m³odzieñcze wojsko
Chrystusowe i oto dzi zwracam siê do
was z arcypasterskim wezwaniem: w
szeregi... podnoszê g³os swój arcypasterski i wo³am: wstêpujcie w szeregi katolickie. Jako takie wskazujê wam Stowarzyszenie M³odzie¿y Katolickiej i Kongregacje Mariañskie. Wstêpujcie do nich
gromnie!
Podobnie jak do m³odzie¿y, z gor¹c¹
prob¹ zwróci³ siê do mê¿czyzn, by wstêpowali do Ligi Katolickiej, powo³anej na II
l¹skim Zjedzie Katolickim w Królewskiej
Hucie (Chorzów) we wrzeniu 1923 r. Od
nich to pragn¹³, by zebrali siê w szeregi
wiadomych swej katolickoci mê¿czyzn,
by byli wspó³odpowiedzialni za tworzenie
i przywracanie katolickiego oblicza l¹skiej ziemi. Oni to mieli stanowiæ sprê¿yst¹
grupê, u której bêdzie móg³ zasiêgn¹æ
rady, poprosiæ o wspó³pracê i pomoc. Wierzy³, ¿e m¹¿ i ojciec g³êboko religijny bêdzie dobrym stró¿em wiary w swej rodzinie. Nadzieje takie nie by³y bezzasadne,
bo mê¿czyni na l¹sku mieli swoiste poczucie w³asnego honoru i ukochania Kocio³a. W s³owach przemówienia da³ te¿
wyraz chlubnego wiadectwa o ich pobo¿noci i dlatego doceniaj¹c ich wielk¹
wartoæ chcia³ by zaanga¿owali siê w
dzia³anie w ramach Ligi Katolickiej.
Rodzi siê pytanie, czy przez pracê
m³odzie¿y i mê¿czyzn na l¹sku ks. August Hlond by³ pionierem Akcji Katolickiej?
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Vox Domini
Powstaje zaraz odpowied. Tak. Wówczas
poprzez mobilizacjê tych stanów pragn¹³
je zjednoczyæ w katolickich szeregach, by
wiadomi swego powo³ania do bycia
chrzecijaninem zawsze i wszêdzie dawali
wiadectwo swej wiary, przynale¿noci do
Kocio³a i przestrzegania prawa
moralnego, które jedynie ono czyni
cz³owieka w pe³ni wolnym. By umo¿liwiæ
wiadome prze¿ywanie swego powo³ania
ludzi wieckich popiera i rozwija wydawnictwa prasowe i ksi¹¿kowe, które mia³y
dostarczyæ dobr¹ prasê i ksi¹¿kê religijn¹.
Dla m³odzie¿y i mê¿czyzn organizuje
kursy i organizacje katolickie, w których
mog¹ formowaæ swoj¹ wiarê.

TWÓRCA
CZYNÓW KATOLICKICH
W swej dzia³alnoci arcypasterskiej ks.
August Hlond przywi¹zywa³ wielkie znaczenie do Zjazdów Katolickich, organizowanych ka¿dego niemal roku zawsze w
innym miecie, których celem by³o zastanowienie siê nad aktualnymi problemami religijnymi i przeszkodami w
wznawaniu wiary oraz ugruntowaniem
moralnoci katolickiej.
Szczególn¹ rolê odegra³ III Zjazd
Katolicki w Katowicach (3-8 I 1924). Dusz¹
tego Zjazdu by³ oczywicie ks. A. Hlond.
Mimo, ¿e ten Zjazd, jak zawsze tego
rodzaju wydarzenia, mia³ charakter
lokalny, niemniej odbi³ siê szerokim echem
w ca³ej Polsce. Wiele miejsca w swych
publikacjach powiêci³ temu Zjazdowi ks.
Nikodem Cieszyñski, autor i d³ugoletni
redaktor Roczników Katolickich. Pod
koniec obszernego sprawozdania z tej
uroczystoci umieci³ takie oto s³owa
pochwa³y pod adresem organizatora
Zjazdu ks. Administratora Apostolskiego
Augusta Hlonda:
... sercem ca³ego Zjazdu by³ ks. adm.
Hlond, m¹¿ icie opatrznociowy dla
l¹ska. Dziêki m³odzieñczemu zapa³owi,
miarkowanemu mêsk¹ roztropnoci¹,
dziêki swemu temperamentowi l¹skiemu
dwoi³ siê i troi³, ¿e tak powiemy: wszêdzie
zjawia³ siê w porê, przemawia³ gor¹co i
mocnym s³owem bra³ on dusze górnol¹skie w swoje miêkkie d³onie, tak ¿e giê³y
siê jak wosk pod wtór jego ciep³a serdecznego. I przy tym czuæ by³o, ¿e to nie s¹
tylko s³owa, ale ¿e tam poza nimi jest hart,
zdolny wykuæ z nich czyn.
Ks. Nikodem Cieszyñski nie przesadza³ w tej ocenie. Ks. Administrator w obawie, by te wszystkie dobrze opracowane
referaty nie rozp³ynê³y siê w dyskusjach i
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gadulstwie, uj¹³ obrady Zjazdu w VI
rezolucjach z poleceniem odczytania ich
z ambon i zobowi¹za³ ks. proboszczów do
podania komentarzy, by one sta³y siê
w³asnoci¹ duchow¹ wiernych ca³ej
administratury apostolskiej. Sam czuwa³,
by wprowadzano je sumiennie w ¿ycie i
aby wydawa³y po¿¹dane owoce. Jednak¿e w swej bogatej, choæ doæ krótkiej
dzia³alnoci na l¹sku, jako wierny syn w.
Jana Bosco, nie polega³ tylko na sobie.
Szuka³ pomocy w Najwiêtszym Sercu
Jezusowym i ucieka³ siê pod opiekuñcze
skrzyd³a Najwiêtszej Panny Piekarskiej.
Z II Zjazdem Katolickim (1923) po³¹czy³
powiêcenie Administracji Apostolskiej
Sercu Jezusowemu w obecnoci
przedstawicieli w³adz lokalnych, wojska i
ca³ego spo³eczeñstwa. W zwi¹zku z tym
wydarzeniem wyda³ rozporz¹dzenie, by 9
wrzenia 1923 r. we wszystkich kocio³ach
parafialnych odmawiano akt oddania siê
Sercu Jezusowemu. Tutaj trzeba podkreliæ jeszcze raz, ¿e na pocz¹tku swej dzia³alnoci pasterskiej odda³ siebie i ca³y
l¹sk w opiekê Matki Bo¿ej Piekarskiej.
Ale w odczuciu ks. Augusta Hlonda te dwa
donios³e akty religijne by³y niewystarczaj¹ce. By³ przekonany, ¿e musi co
wiêcej uczyniæ z wdziêcznoci za Jej,
Matczyn¹ pomoc. Przynaglany szczególnym nabo¿eñstwem do Najwiêtszej Matki
przez trzy lata zabiega³ o koronacjê Jej
obrazu w Piekarach. Zwierza³ siê z tych
starañ wszystkich wiernych na l¹sku w
tych oto s³owach:
Mój Ukochany Ludu! Kiedy w wielkiej,
a trudnej chwili dziejowej obejmowa³em
rz¹dy kocielne na l¹sku, po³o¿y³em ca³¹
ufnoæ swoj¹ w Matce Bo¿ej Piekarskiej,
której siê odda³em w opiekê z wszystkimi
Wami. Od tej chwili ci¹gle mi siê zdawa³o,
¿e l¹sk tej swojej wielkiej Opiekunce nie
sp³aci³ swego d³ugu wdziêcznoci. Czu³em
to g³êboko, ¿e ubieg³e wieki przekaza³y
nam wyraz z tym obrazem cudownym
niespe³niony jeszcze obowi¹zek wielki i
wiêty... Poprosi³em Ojca w. o zezwolenie
na uroczyst¹ koronacjê Obrazu Piekarskiego. Papie¿, który kiedy sam przed tym
obrazem w modlitwie klêcza³, ³askawie m¹
probê przyj¹³ i sam z³ote korony dla
Piekar powiêci³. W³o¿y je na skronie Dzieci¹tka Jezus i Matki Najw. w imieniu Ojca
w. nuncjusz papieski abp Lorenzo Lauri.
Ks. kanclerz Emil Szramek, opisuj¹c
uroczystoci koronacyjne, wyrazi³ siê, ¿e
by³y one jedn¹ z najwiêkszych manifestacji religijnych w Polsce, bo na same uroczystoci przyby³o oko³o 250 tysiêcy wier-

nych. Jeli siê porówna, ¿e na koronacjê
obrazu czêstochowskiego w 1717 r.
przyby³o w licznych pielgrzymkach tylko
ok. 150 tys., a na jubileuszu 200-lecia
Kalwarii na górze w. Anny w roku 1910
by³o ok. 80 tys. wiernych, to koronacja
obrazu piekarskiego jawi siê rzeczywicie
jako najwiêksza i najwspanialsza manifestacja kocielna oraz pe³ny sukces Kocio³a
lokalnego kierowanego przez Administratora ks. Augusta Hlonda.

NIEPRZYCHYLNE
NASTAWIENIE
Ks. Augustowi Hlondowi mimo wysi³ków na rzecz jednoci i zgody z mieszkaj¹c¹ tam ludnoci¹ niemieck¹, nie powiod³o siê. Ludnoæ niemiecka by³a przekonana o krzywdzie, jak¹ im czyni, i ci¹gle
wysy³ano petycje do Stolicy wiêtej,
oskar¿aj¹ce go o szowinizm i akcjê antyniemieck¹. O daleko posuniêtym nieprzychylnym stanowisku ludnoci niemieckiej
wiadczy fakt, i¿ nawet duchowieñstwo
niemieckie nie by³o wcale reprezentowane
na uroczystociach koronacji obrazu Matki
Bo¿ej Piekarskiej choæ, jak pisze ks. Emil
Szramek, z niemieckiej strony Górnego
l¹ska przyby³o ok. 40 tys. wiernych. W
tym czasie, po przegranej w powstaniach
l¹skich, zagadnienie ludnoci niemieckiej
stawa³o siê coraz bardziej pal¹ce i w
koñcu przerodzi³o siê w ostr¹ kampaniê
wymierzon¹ przeciwko ks. Augustowi
Hlondowi i duchowieñstwu staraj¹cemu
siê rozwi¹zaæ konflikty i wzajemne urazy
w duchu katolickim. W takiej sytuacji ks.
Administrator udowodni³ na podstawie
statystyk - jak pisze ks. bp Kazimierz
Kowalski - i¿ opieka religijna mniejszoci
niemieckiej przekracza nawet miarê sprawiedliwoci (bior¹c pod uwagê procent
ludnoci niemieckiej w parafiach). Ks. August Hlond uczyni³ to w sposób bardzo
delikatny, aczkolwiek stanowczy i przekonywuj¹cy. Dziêki temu zneutralizowa³ na
d³ugi czas propagandê niemieck¹, nawet
w krêgach watykañskich. Nie dziwi fakt,
¿e gdy ambasador pruski przy Stolicy
Apostolskiej w rok póniej zamierza³
interweniowaæ w sprawie Konkordatu z
Polsk¹, us³ysza³ z ust Piusa XI s³owa o
spónieniu, gdy¿ taka umowa miêdzynarodowa zosta³a ju¿ podpisana. Wszystkie
te zabiegi dyplomatyczne ks. Augusta
Hlonda wyczerpa³y jego si³y fizyczne, st¹d
postanowi³ prosiæ Ojca w. o zwolnienie
go z zajmowanej pos³ugi pasterskiej.
Papie¿ jednak, znaj¹c jego wielkie walory
duchowe i organizacyjne nie przyj¹³ rezyg-
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nacji i na dowód wielkiego zaufania do
prowadzonych przez niego dzia³añ zamianowa³ Ks. Administratora A. Hlonda pierwszym biskupem diecezji Katowickiej.

NOMINACJA
BISKUPA KATOWICKIEGO
Z chwil¹ zawarcia konkordatu Stolicy
Apostolskiej z Polsk¹ (1925) wydarzenia
na p³aszczynie kocielnej potoczy³y siê
b³yskawicznie. Pius XI bull¹ Vidum Poloniae unitas z 28 padziernika 1925 r.
erygowa³ 5 nowych diecezji w odrodzonej
Polsce, a wród nich diecezjê katowick¹.
Pierwszym biskupem zosta³ ks. Administrator Apostolski August Hlond. Nominacja
ta by³a aktem szczególnego zaufania papie¿a do nominata i wskazywa³a wyranie,
¿e Ojca w. nie przekona³y argumenty i
skargi ludnoci niemieckiej.
Konsekracji biskupiej dokona³ w dniu
3 stycznia 1926 r., w zastêpstwie miertelnie chorego ks. Prymasa Edmunda Dalbora, ks. kard. Aleksander Kakowski. Wspó³konsekratorami byli ks. bp: Anatol Nowak
ordynariusz przemyski i Stanis³aw £ukomski biskup pomocniczy z Poznania. Obecnoæ 15 polskich biskupów oraz nuncjusza Lorenzo Lauriego wiadczy o donios³oci tej uroczystoci. Dzieñ konsekracji
biskupiej sta³ siê wspania³¹ manifestacj¹
religijn¹ wyra¿aj¹c¹ równie¿ moraln¹
³¹cznoæ l¹ska z Polsk¹. W czasie tych
uroczystoci szczególne wra¿enie ogarnê³o obecnych, kiedy matka ks. nominata
uca³owa³ piercieñ biskupi swego syna, a
ten z kolei rêce matki, mówi¹c, ¿e nie
by³oby piercienia biskupiego na palcu jej
syna, gdyby nie by³o pracowitych r¹k matki. W 13 lat póniej, podczas mowy pogrzebowej, tak oto siê wypowiedzia³ o
swoim konsekratorze, kard. Aleksandrze
Kakowskim nawi¹zuj¹c do dnia objêcia
funkcji biskupa:
Niech mi tu bêdzie wolno o tym wspomnieæ, ¿e w³anie dzisiaj up³ywa 13 lat od
dnia, w którym zmar³y Purpurat udziela³
mi w Katowicach sakry jako pierwszemu
biskupowi odzyskanego l¹ska. Od tej
chwili okaza³ mi sta³¹ ojcowsk¹, uprzejm¹
¿yczliwoæ. Przyje¿d¿aj¹c do Warszawy,
musia³em u niego zamieszkiwaæ. Sam nie
lubi¹c szybkiej jazdy, zawsze siê niepokoi³,
¿e nie zwracam uwagi na fantazjê, z jak¹
mnie mój szofer po kraju wozi, a ju¿ ca³y
siê wzdryga³, gdy s³ysza³ o moich podró¿ach samolotem. Jestem do dzi dnia jego
dobroci¹ g³êboko przejêty.
Nowa diecezja nie cieszy³a siê d³ugo
swym pierwszym biskupem, bo zaledwie

6 miesiêcy. 13 lutego 1926 r. po mierci
kard. Edmunda Dalbora zawakowa³a stolica Prymasów Polski. Wówczas Ojciec
w. mia³ zamiar zamianowaæ na pastersk¹ pos³ugê O. Stanis³awa Sopucha,
prowincja³a Tow. Jezusowego, ale do tej
nominacji nie dosz³o. Ojciec w. skierowa³
wzrok na tak bardzo cenionego przez siebie biskupa katowickiego. Ju¿ 24 czerwca
1926 r. mianowa³ go nastêpc¹ zmar³ego
Kardyna³a. Opuszczaj¹cego diecezjê katowick¹ ks. bpa Augusta Hlonda ¿egna³
wikariusz generalny ks. Teofil Bromboszcz
podkrelaj¹c jego czteroletni¹, trudn¹ lecz
owocn¹ pracê jako administratora apostolskiego, póniej jako pierwszego biskupa
l¹skiego, który zorganizowa³ Koció³ na
Górnym l¹sku i odnowi³ po czasach
zamêtu ¿ycie katolickie. Zapewni³, ¿e pamiêæ pierwszego biskupa pozostanie niezatarta.
Szczególn¹ pamiêæ pozostawi³ w
sercach robotników, dla których star³ siê
stworzyæ lepsze i godziwsze warunki ich
pracy. Gdy wyniesiony na arcybiskupi¹
stolicê gnienieñsk¹ i poznañsk¹ opuszcza³ l¹sk, robotnicy ustawieni wzd³u¿
drogi gotowali swemu pasterzowi po¿egnanie, jako wyraz wdziêcznoci za
okazane serce - jak pisze we wspomnieniach ks. bp Józef Gawlina.

INGRES W GNIENIE
Ks. Prymas August kard. Hlond opuci³
ukochany Górny l¹sk 6 padziernika
1926 ze s³owami po¿egnania:
A o Prymasie, który odchodzi z
rozdartym sercem - pamiêtajcie...
Uda³ siê poci¹giem do Warszawy, by
na Zamku Królewskim z³o¿yæ przysiêgê na
rêce prezydenta Ignacego Mocickiego.
W Warszawie zatrzyma³ siê kilka dni, by
odbyæ konferencjê z kard. Aleksandrem
Kakowskim i niektórymi ministrami. Nastêpnie pojecha³ do Torunia, gdzie w Podgórzu rozpoczyna³ siê teren archidiecezji
gnienieñskiej. Tam te¿ powita³ go ks. bp
Antoni Laubitz, sufragan gnienieñski,
zwracaj¹c siê do niego ze s³owami:
Ziemia na której stan¹³e, stoi pod
w³adz¹ Twego pastora³u, politycznie przynale¿y do Pomorza, a gdy sam i z pochodzenia i jako pierwszy biskup l¹ski idziesz
do nas ze starej Polski, ³¹cz¹ siê w Tobie
trzy najstarsze dzielnice Polski, sk¹d siê
poczê³o królestwo Bia³ego Or³a. Widzê w
tym dobr¹ na przysz³oæ wró¿bê, bo jednocz¹c w Sobie te dzielnice, jednoczysz
je sercem.
Po krótkim zatrzymaniu siê w Toruniu

wyjecha³ samochodem do Trzemeszna,
gdzie mia³ siê rozpocz¹æ w³aciwy ingres.
Tam przecie¿ spoczywa³y przez pewien
czas relikwie w. Wojciecha. Ks. Prymas
wród dwiêków fanfar, bicia dzwonów i
grzmotu modzierzy wst¹pi³ do wi¹tyni
przed o³tarz w. Wojciecha. Modlitw¹ i poca³unkiem odda³ ho³d jego relikwiom. Tam
te¿ rozpocz¹³ siê tryumfalny wjazd. Kilka
kilometrów przed Gnieznem, w Jankowie,
zatrzymano samochód, by Prymasa przesadziæ do okaza³ego powozu zaprzê¿onego w szóstkê doborowych kasztanów.
Przed katedr¹ witali go arcybiskupi: abp
Edward Ropp i abp Adam Sapieha, oraz
biskupi: bp Marian Ry, bp Anatol Nowak,
bp Wojciech Owczark, bp Stanis³aw Okoniewski i bp Arkadiusz Lisiecki, a tak¿e
przedstawiciele rz¹du.
Po modlitwie i Te Deum wyg³osi³ w
stylu klasycznym przemówienie powitalne
ks. bp Antoni Laubitz, w której wspomina³
o roli dawnych Prymasów Interrexów i o
tysi¹cach serc czekaj¹cych na pastersk¹
pos³ugê Prymasa. W szczególny sposób
podkreli³ pochodzenie nowego Prymasa,
który wprawdzie nie mo¿e poszczyciæ siê
herbem rodowym, ale przywi¹zaniem do
wiary i Polski wyniesionymi z ubogiego
domu rodzinnego i ofiarn¹ prac¹:
Wprawdzie nie mo¿esz siê i Ty Ksiê¿e
Prymasie, jak dawni poprzednicy twoi wykazaæ wietnym rodowodem o historycznym dwiêku nazwisk, ale ze siebie samego pocz¹tek bior¹c, poszczyciæ siê mo¿esz herbem, jednym z najdostojniejszych, piastowskiego pochodzenia z ludu
l¹skiego, który przez niez³omne przywi¹zanie do wiary i obyczajów ojców i si³¹ niespo¿yt¹ rasy swej podziw najwiêkszy
budzi³ u swoich i u obcych. Rzucony na
pastwê germanizmu nie straci³ ani wiary
ani narodowoci [ ...] Nie bez osobliwego
zrz¹dzenia Opatrznoci Bo¿ej sta³o siê,
¿e gdy na najpierwsze dostojeñstwo kocielne w oswobodzonej Polsce powo³ano
zakonnika, to nie z tych zakonów feudalnych, ale z najm³odszego i najubo¿szego,
ze zgromadzenia nowoczesnego, z pomiêdzy synów wielkiego mi³onika m³odzie¿y. Przychodzisz do nas Ksiê¿e Prymasie z wielkim i wiêtym has³em, które
sobie za swoje obra³. Da mihi animas,
caetera tolle - Daj mi duszê, resztê zabierz. Niech siê zici w ca³ej pe³ni ta proba podczas Twego pasterzowania.
Ks. Prymas August Hlond odpowiedzia³ krótkim przemówieniem, z którego
mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e nawi¹zywa³
do rozbicia spo³eczeñstwa po przewrocie
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Vox Domini
majowym:
...przychodzê do Was, diecezjanie,
wiedz¹c, ¿e staczalicie ciê¿k¹ walkê o
wiarê, do Was, którzy idziecie razem z
duchowieñstwem Waszym i stoj¹c miêdzy
Wami. Polecam siê opiece Najw. Maryji
Panny i w. Wojciecha. Obecnie dokonaæ
siê musi wielkie dzie³o odrodzenia narodu.
Odrodziæ siê mo¿e naród tylko przez
Chrystusa; trwa³e bêdzie odrodzenie tylko
na podstawach chrzecijañskich, na
takich tylko podstawach oprze siê trwa³y
byt Ojczyzny.
Po odmówieniu modlitw, przepisanych
ceremonia³em biskupim udzieli³ pasterskiego b³ogos³awieñstwa. Podczas Mszy
w., któr¹ odprawi³ ks. bp Antoni Laubitz,
ks Prymas August Hlond z³o¿y³ wyznanie
wiary i z jego r¹k przyj¹³ paliusz, symbol
godnoci arcybiskupiej. (c.d.n.)
Dokoñczenie w nastêpnym numerze
ród³o: http://www.wsdsc.poznan.pl/
ahlond/bio/sopis.htm

NASZA PROMOCJA

Pocztówki na wakacje!

15 wzorów kartek za 10 z³ (wysy³ka gratis!)
Ka¿da osoba, która wp³aci kwotê 10 z³ otrzyma 15 kartek, które
mozna wykorzystaæ jako kartki okolicznociowe lub przesy³aj¹c pozdrowienia z
wakacji.
Na przekazie nale¿y
napisaæ:
pocztówki.
Zakup
w promocji
to oszczêdnoæ
7 z³!

MODLITWA
O BEATYFIKACJÊ
Bo¿e, nasz Ojcze, dziêkujê Ci za
to, ¿e da³e naszej Ojczynie Kardyna³a Augusta Hlonda, biskupa i
prymasa Polski, wielkiego i ¿arliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz, ¿e uczyni³e go
troskliwym ojcem i opiekunem
Polonii zagranicznej.
Racz wzbudziæ w moim sercu
gor¹c¹ mi³oæ ku Tobie i synowsk¹ czeæ ku Maryi Wspomo¿ycielce Wiernych, a dla ws³awienia
Twego Imienia racz mi udzieliæ za
wstawiennictwem Kardyna³a Augusta Hlonda ³aski, o któr¹ pokornie proszê....
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
*
Tych, którzy otrzymali szczególne ³aski za wstawiennictwem S³ugi Bo¿ego Augusta Hlonda, prosimy o powiadomienie na adres:
Towarzystwo Chrystusowe
Orodek Postulatorski
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznañ
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W promocji
te i inne wzory...

