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Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański (13.02.2011 r.) pozdrowił Polaków: „W sposób 
szczególny jednoczę się w modlitwie z wiernymi Ar-

chidiecezji Lubelskiej, 
osieroconej po nagłej 
śmierci Arcybiskupa 
Józefa Życińskiego 
(10.02.2011). Odszedł 
do Pana, spełniając 
posługę dla Kościoła 
powszechnego w Stoli-
cy Apostolskiej. Niech 
raduje się w chwale 
owocami swego życia 
i pasterskiego trudu”.

Józef Życiński  
 urodził się 
01.09.1948 r. w No-

wej Wsi k. Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. w Krakowie. W dniu 
04.11.1990 r. został biskupem tarnowskim, a 14.06.1997 r. 
arcybiskupem i metropolitą lubelskim. Uczestniczył w pracach 
m.in. Papieskiej Rady ds. Kultury, Kongregacji ds. Wychowa-
nia Katolickiego, Światowej Rady Kościołów, Rady Stałej Kon-
ferencji Episkopatu Polski, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rzą-
du RP. Przewodniczył Radzie Programowej KAI. Zasiadał 
w Radzie Naukowej Fundacji Johna Templetona, przyznającej 
tzw. „teologicznego Nobla”. Pozostawił po sobie imponujący 
dorobek naukowy z zakresu m.in. filozofii, teologii, kosmologii 
i relacji między nauką i wiarą. Przez lata systematycznie publi-
kował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, 
„Znaku”, „Więzi” i „Przeglądzie Powszechnym”. Prowadził 
też wykłady na wielu uczelniach w kraju i zagranicą. (MB)
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VIII Niedziela zwykła

ikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego 
– miłował; albo z jednym będzie trzymał, 
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć 

Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie 
martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż 
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej 
niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: 
nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 
niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną 
chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie 
czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, 
jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: 
nawet Salomon w całym swym przepychu nie był 
tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, 
które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 
Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 
ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie 
mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym 
będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc 
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się 
będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. (Mt 6,24-34)

Czym jest tak naprawdę królestwo Boga? 
To królowanie Boga w naszym życiu, rów-
nież we wszystkich naszych problemach! A na 

czym by miała polegać Jego sprawiedliwość? To spra-
wiedliwość, którą Chrystus pokazał na krzyżu, która 
bierze na siebie grzechy innych – nasze grzechy.

Czyż nie do tego samego, choć innymi słowami, zapra-
sza nas Słowo Boże w kolejną już niedzielę? Najpierw, 
trzy tygodnie temu: „bądź światłem świata i solą ziemi” 
(Mt 5, 13), to znaczy rozpuść się dla braci, daj im swoje życie, 
nakarm duszę przygnębioną (Iz 58, 10) – która być może 
mieszka z tobą pod jednym dachem, bliżej niż może się 
to wydawać… – nakarm swoim czasem, słowem pokrze-
pienia i pociechy, sobą samym, jak i nas nakarmił do 
syta Chrystus! Wtedy okaże się, że jeszcze zostało, że nie 
brakuje nam niczego, z dobrami materialnymi włącznie.

W kolejną niedzielę słyszeliśmy: „idź i pojednaj się z bra-
tem swoim” (Mt 5, 24). W Ewangelii ubiegłej niedzieli 
Chrystus mówił wprost: „kochajcie waszych nieprzyjaciół” 
(Mt 5, 44). Oto nasze prawdziwe szczęście! Sam Chrystus 
chce królować w naszej słabości, w naszym śmiertelnym 
ciele! On – jak w Maryi – chce się począć w nas przez 
słowo Dobrej Nowiny, byśmy wpierw sami byli jak On, 
a następnie mogli dać Go światu, tym, którzy Go dziś nie 
znają, a jednocześnie tak bardzo potrzebują. Takie właśnie 
jest Jego królestwo i Jego sprawiedliwość. Słuchajmy 
więc Słowa Chrystusa. Jego oblicza szukajmy, a wszystko 
inne będzie nam dodane! Bo Ojciec nasz w niebie dobrze 
widzi, czego nam trzeba, jeszcze zanim my – małej wiary 

– zdążymy pomyśleć i poprosić o to.  (dk. Michał Orlicki)

Święci tygodnia

Kazimierz Jagiellończyk, królewicz
Św. Kazimierz Królewicz (4/3)

Patron Polski i Litwy, patron 
młodzieży, niedościgły wzór dla 
polityków. Syn króla Kazimierza 
Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej 
(z Habsburgów); 
wnuk Władysława 
Jagiełły. Miał 5 braci 
i 7 sióstr. Rodzina 
królewska była bar-
dzo religijna – rodzi-
ce fundowali ko-
ścioły i klasztory, do 
codziennej praktyki 
należało uczestnic-
two w mszy świętej. 
Kazimierz otrzymał 
wszechstronne 
wykształcenie. Nauczycielem 
i opiekunem królewskich synów 
był najpierw kanonik krakowski, 
znamienity polski historyk Jan 
Długosz, a później włoski huma-
nista Filip Kallimach. Przyszły 
święty wyróżniał się nieprzecięt-
nymi zdolnościami, błyskotliwą 
inteligencją i niezwykłą wrażliwo-
ścią moralną. Był też najpoboż-
niejszym z rodzeństwa. Odznaczał 
się szczególnym umiłowaniem 
Eucharystii i kultu Matki Bożej. 
Odmawiał co dzień modlitwę 
Omni die dic Mariae (na jego życze-
nie tekst tej modlitwy umieszczo-

no w jego trumnie). Często jeszcze 
przed świtem modlił się na progu 
katedry. Przypisywana mu jest 
maksyma „lepiej umrzeć niż zgrze-
szyć”. Jan Długosz pisał o nim: „był 
młodzieńcem szlachetnym, rzadkich 

zdolności i godnego pamię-
ci rozumu” oraz: „raczej 
powinno się go zachować 
dla ojczystej ziemi, niż od-
dawać obcym” tu miał na 
myśli planowane objęcie 
korony Węgierskiej. 
Kazimierz był prawą 
ręką ojca, który w nim 
upatrywał swojego  
następcy. Królewicz brał 
czynny udział w życiu 
politycznym. Rodzice 

planowali jego małżeństwo z córką 
cesarza, jednak Kazimierz z po-
wodu złożonych wcześniej ślubów 
czystości był temu przeciwny. Na 
przeszkodzie stanęła także choro-
ba, szybko postępująca gruźlica.  
 
W 1481 r. gdy król udał się na Li-
twę rządy powierzył 23 – letniemu 
królewiczowi. Książę zasłynął jako 
władca sprawiedliwy, roztropny w 
rządzeniu,  miłosierny zwłaszcza 
wobec ubogich i pokrzywdzonych.
Wiosną 1483 r. Kazimierz dla rato-
wania zdrowia udał się do Grodna. 
Zmarł w wieku niespełna 26 lat. 

Bardzo szybko jak na owe czasy, bo już w 1521 r. 
papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną. Wsta-
wiennictwu świętego przypisywano zwycięstwa 
nad Rosjanami i Szwedami – pod Płockiem i Kir-
cholmem. Sława cnót polskiego świętego obiegła 
cały katolicki świat. W 1785 r. w Wenezueli jego 
imieniem nazwano miasto (San Casimir) poło-
żone 100 km od stolicy państwa, Caracas.  (IS)

Starajcie się najpierw o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne  

będzie wam dodane

Śp. abp Józef Życiński

Jezus i św. Jan Apostoł. Ikona z seminarium RM. Kiko Argüello 

fot. Wojciech Węgrzyński

W Drodze

Przez ranne mgły
zawieszone nad niewidomym
przedziera się słońce
wstaje świt
z  nocy na dzień
z popiołów na płomień
z porażenia w twarz  
rzuconych słów
na podanie dłoni
z zaciśniętych warg
na szlochania strumień
z umierania na  
zmartwychwstanie

Przez myśli mroczne
serca ciemne
oceany głębokie
wstaje światło

Do Galilei
idzie Jezus.
 
ks. Jan Zieliński
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Oficjalny proces beatyfika-
cyjny Jana Pawła II zaczął 
się 28.06.2005 r., a jego 

przygotowanie i prowadzenie po-
wierzono ks. Sławomirowi Odero-
wi. Tak szybkie podjęcie czynności 
procesowych było możliwe dzięki 
decyzji Benedykta XVI o odstą-
pieniu od wymaganego przez 
przepisy kościelne okresu 5 lat 
oczekiwania od śmierci przyszłego 
beatyfikowanego. Decydującym 
momentem w postępowaniu było 
potwierdzenie cudu, uzdrowienia 
40 letniej francuskiej zakonnicy za 
wstawiennictwem Jana Pawła II. 

Szczegółowo badano pod wzglę-
dem medycznym nagłe ustąpienie 
w czerwcu 2005 roku choroby Par-
kinsona u s. Marie-Simone Pierre 
Normand, należącej do zgroma-
dzenia Małych Sióstr Macierzyń-
stwa Katolickiego. Zakonnica 
wraz z całą wspólnotą modliła się 
o uzdrowienie, przez wstawiennic-
two zmarłego dwa miesiące wcze-
śniej papieża. Równolegle opraco-
wywano zeznania świadków oraz 
biografię w celu przedstawienia 

Obchody Beatyfikacji 

Beatyřkacja Sługi Bożego Jana Pawła II  

sylwetki kandydata. Ostatecznie 
19.12.2009 r., ogłoszono dekret 
o heroiczności cnót Jana Pawła 
II, a 14.01.2011 r. Benedykt XVI 
mocą swego autorytetu, potwier-
dził autentyczność cudownego 

uzdrowienia s. Marie-Simone 
Pierre. Tym samym proces be-
atyfikacyjny został zakończony.

Uroczystości beatyfikacyjne, pod 
przewodnictwem Benedykta 

XVI, odbędą się w Watykanie, 
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 
1 maja b.r. W tym wydarzeniu 
weźmie udział również nasza 
parafia. Zachęcamy do zapo-
znania się z zamieszczonym 
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Już za 62 dni będziemy świadkami tego wielkiego wydarzenia, tak bardzo ważnego dla Kościoła, historii Europy, całego świata, kraju i każdego z nas z osobna

powyżej planem pielgrzymki, 
która odbędzie się w dniach 
28.04-05.05.2011 r.  Organizatorem 
autokarowego wyjazdu jest Biuro 
„Hermes”. Dla chętnych zostało 
jeszcze kilka wolnych miejsc.

Wstrząsający, a zarazem niebywale sub-
telny obraz francuskiego reżysera Xaviera 
Beauvois opowiada autentyczną historię 
trapistów z klasztoru w Tibhirine w pół-
nocnej Algierii. Ich klasztor od 1938 r. 

był ważnym składnikiem życia lokalnej społeczności, po 1962 r., kie-
dy Algieria uzyskała niepodległość głównie muzułmańskiej (sic!). 

Ta głęboko poruszająca opowieść o wartościach nie tylko w po-
jęciu religijnym, ale może przede wszystkim humanistycznym 
była niezwykle gorąco przyjęta w Europie zachodniej. Na festi-
walu w Cannes po premierze owacja trwała 10 min. We Francji 
w pierwszych tygodniach film obejrzało 3 mln. widzów. (AB)

Głównym celem istnienia tej 
rubryki jest umożliwienie czy-
telnikom przekazywania i otrzy-
mywania pomocy. Dotychczas 
publikowaliśmy ogłoszenia 
dotyczące pomocy o charakterze 
materialnym. Obecnie pragniemy, 
aby rubryka „Od serca” dawała 
możliwość niesienia pomocy 
również o charakterze niemate-
rialnym. Z drugiej strony, osoby 
zainteresowane dobrowolnym 
działaniem na rzecz innych, jako 

Od serca

Od Redakcji

Ludzie Boga
Film

Na medycynę nie-
konwencjonalną 
składają się sposoby 

leczenia zazwyczaj nie akcepto-
wane przez medycynę opartą o 
badania naukowe. Są to metody 
nie związane ze sobą, jeśli chodzi 
o miejsce i czas powstania. Jedne 
mają swoje źródła w wielowieko-
wej tradycji, a inne są współczesne. 
Poza opisywaną już homeopatią 
są to: akupunktura, bioener-
goterapia, radiestezja (to tylko 
kilka najbardziej znanych). Na 
pierwszy rzut oka trudno znaleźć 
między nimi podobieństwa. 

Akupunktura to część ludowej me-
dycyny chińskiej powstałej jeszcze 
przed naszą erą. Oparta jest ona 
o pewne zasady filozofii taoizmu. 
Jak wiemy, polega ona na wkłuwa-
niu specjalnych igieł w punkty na 
ciele i manipulowaniu nimi.  

Bioenergoterapia polega na prze-
kazywaniu choremu nieznanej 
nauce energii, w którą ma być 
wyposażony bioenergoterapeuta.  

Radiestezja to technika wykry-
wania m.in. tzw. żył wodnych za 
pomocą specjalnej różdżki albo 

Medycyna niekonwencjonalna (cz.1)

Wiara i medcyna. Grzegorz Kojro

wahadełka. Radiesteta po wykry-
ciu potrafi w sobie tylko znany 
sposób unieszkodliwić taką żyłę 
wodną, która miała być czynni-
kiem wpływającym na pogor-
szenie stanu zdrowia pacjenta.

Wszystkie opisane wyżej praktyki 
według ich zwolenników zasadza-
ją się na likwidowaniu przyczyn 
choroby. Mają też, ponoć, bardzo 
szeroki zakres działania – można 
odnieść wrażenie, że w zasadzie 
są zdolne wyleczyć każdą dolegli-
wość. Główny zarzut, jaki zwolen-
nicy tych metod stawiają medycy-
nie konwencjonalnej jest taki, iż 
ta zajmuje się leczeniem jedynie 
skutków choroby. Swoją dziedzinę 
uważają najczęściej za ostatnią 
deskę ratunku dla tych, którzy już 
nie mają nadziei, którym „zwykli” 
lekarze nie mogą już pomóc.

Jaka jest zaś prawda, z nauko-
wego punktu widzenia o tych 
metodach? Po pierwsze – nie mają 
one żadnego wytłumaczenia w 
sensie ścisłym. Przeprowadzo-
no wiele eksperymentów, które 
jednoznacznie obalają skuteczność 
tych metod. Ludzie leczący nimi 
nie potrafią w sposób empirycz-
ny udowodnić ich skuteczności. 
Podają jedynie argumenty słowne. 

Z tej przyczyny medycyna natu-
ralna, jak się czasami ją określa 
jest szerokim polem do popisu dla 
zwyczajnych oszustów bezwzględ-
nie wykorzystujących dramat 
osób nieuleczalnie chorych. 

Ale dlaczego chrześcijanin powi-
nien zachować nieufność wobec 
akupunktury, radiestezji, czy 
innych? Ponieważ metody te 
odnoszą się w swych zasadach do 
przykazań innych religii, a na-
sze pierwsze przykazanie mówi: 
„Nie będziesz miał bogów cudzych 
przede mną”. Proszę zauważyć, że 
uprawiający te praktyki stosują 
często terminologię pochodzącą 
z okultyzmu - „ciało astralne”, 
„ciało eteryczne”, „wibracje”, „fluidy”, 
„ektoplazma” i inne. Radiesteci 
stosują zaś różdżki, co jedno-
znacznie kojarzy się z czarami. 
A jak wiemy czary są przez Pismo 
Święte bezwzględnie zakazane. 
Przytoczone tutaj argumenty, 
to tylko nieliczne przykłady.

Zamykając temat z punktu 
widzenia medycznego powtórzę 
powszechnie znane powiedze-
nie: „Jeśli coś jest do wszystkiego, 
to jest do niczego”... skoro można 
tym samym wyleczyć nowotwór, 
i ból palca. Pamiętajmy o tym 
rozważając możliwość leczenia 
medycyną niekonwencjonalną.

O autorze: Grzegorz Kojro, magister 
farmacji, absolwent Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego. Obecnie 
studiuje na podyplomowych studiach 
o metodologii badań klinicznych.

Popularne powiedzenie mówi, że jeśli coś jest do wszystkiego, 
to jest do niczego. Kontynuując w pewien sposób temat 
homeopatii, postaram się spojrzeć z szerszej perspektywy na 
tzw. medycynę niekonwencjonalną. Czym ona jest? Czym różni 
się od tzw. medycyny konwencjonalnej? Dlaczego tak wiele 
jest wątpliwości i sporów wokół niej?  I na koniec, dlaczego my, 
chrześcijanie, powinniśmy zachować wobec niej dystans? 
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PROGRAM pielgrzymki                                

1 dzień: godz. 06.00 podstawienie autokaru przed parafię, godz. 06.30 wyjazd w tra-
sę; około 14.00 obiad w restauracji na terenie Polski, w godzinach wieczornych 
przyjazd do hotelu w Bratysławie, zakwaterowanie, nocleg; kolacja we własnym 
zakresie.

2 dzień:  po śniadaniu wyjazd w trasę, bezpośredni przejazd do Włoch. Wieczorem 
przyjazd do hotelu w okolicy Lido di Jesolo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień:  po śniadaniu w hotelu wyjazd w trasę, bezpośredni przejazd do hotelu 
w okolicy Rzymu, zakwaterowanie (3 noce), gorąca obiadokolacja, nocleg.

4 dzień:  wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach rannych (śniadanie w formie 
paczki prowiantowej). W programie dnia udział w uroczystościach beatyfikacyj-
nych Ojca Świętego Jana Pawła II. Wieczorem powrót do hotelu, gorąca obiadoko-
lacja, nocleg. Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia.

5 dzień:  po śniadaniu przejazd do Rzymu – zwiedzanie miasta. Wieczorem powrót 
do hotelu, gorąca obiadokolacja, nocleg. Program pobytu w Wiecznym Mieście 
jest ruchomy. Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia.

6 dzień:  po śniadaniu wyjazd w trasę. W programie dnia zwiedzanie Asyżu, Msza św. 
i czas wolny. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicy Lido di Jesolo, zakwatero-
wanie, gorąca obiadokolacja, nocleg.

7 dzień:  po śniadaniu wyjazd w trasę. W programie dnia zwiedzanie Wenecji, czas 
wolny (pobyt przez ok. 3 godz.). Wieczorem przyjazd do hotelu w Bratysławie, 
zakwaterowanie, gorąca obiadokolacja, nocleg. Miejsce Mszy św. – do ustalenia.

8 dzień:  po śniadaniu wyjazd z hotelu, bezpośredni przejazd do Polski. Przyjazd 
przed parafię w późnych godzinach wieczornych, zakończenie pielgrzymki.

Dodatkowe informacje można otrzymać w zakrystii.

Reżyseria: Xavier Beauvois, scenariusz: Xavier Beauvois,  
Etienne Comar, produkcja: Francja, gatunek: Dramat

wolontariusze chcący ofiarować 
swój czas, uwagę lub umiejętno-
ści potrzebującym zyskają teraz 
taką możliwość. Zapraszamy do 
współpracy każdego, kto chciałby 
w ten sposób wnieść swoją „cegieł-
kę” w budowanie życia parafii. 

Uwzględniając też potrzeby naszej 
gazety zapraszamy  osoby, które 
mają doświadczenie w stylistycz-
nej korekcie tekstów.  Przypomi-
namy wszystkim Czytelnikom, 
że opinie oraz ogłoszenia można 
zostawiać w zakrystii w „złotym 
pudełku” po każdej mszy świę-
tej lub pod adresem mailowym: 
gdomaniewska@gmail.com.

Zapraszamy do wspólnej pracy!

1 maja 2011 r.
Watykan, Bazylika Św. Piotra
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