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Mt 5, 17 - 37,   12 lutego  2017 

 

 (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 

albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem 

powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 

ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 

niebieskim.  

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego.  
 

 (21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a 

kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 
 

 (22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 

brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej 

Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła 

ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 

wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój 

przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź 

i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 

jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 

dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26)Zaprawdę, powiadam ci: 

nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.  
 

 (27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!  
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(28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc 

prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby 

całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka 

jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 

dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 

miało iść do piekła.  
 

 (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, 

niech jej da list rozwodowy.  
 

(32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza 

wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za 

żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.  
 

 (33) Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie 

będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu 

swej przysięgi.  
 

(34) A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na 

niebo, bo jest tronem Bożym; (35) ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp 

Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. (36) Ani na swoją 

głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym 

albo czarnym.  
 

(37) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.                           

A co nadto jest, od Złego pochodzi. 
 

 
 
 

dr Joanna Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

Jezus wypełnia Boże zamysły 
 

Jezus rozpoczyna swoją mowę programową od zapewnienia o wypełnieniu się "Prawa             

i Proroków". Sformułowanie "Prawo i Prorocy" oznacza całość biblijnego objawienia: 

Prawo, czyli Tora, i Prorocy, czyli nauczanie proroków. 

Musimy pamiętać, że Mateusz kieruje swoje dzieło do judeochrześcijan, dlatego też już 

na jego początku stara się ich uspokoić, wszak pojawienie się nowego Nauczyciela, 

uważającego się na dodatek za Syna Bożego, mogło budzić poważne zaniepokojenie, czy 

aby nie zażąda od nich odcięcia się od wiary przodków.  

 



Jezus jednak oświadcza: 

 "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo i Proroków. Nie przyszedłem znieść, 

ale wypełnić" (Mt 5, 17). 
 

Michał Wojciechowski ("Czy Jezus żądał zbyt wiele? Objaśnienie Kazania na górze" 

Częstochowa 2006) w sposób następujący pisze na temat rozumienia pojęcia "wypełnić": 

"Jest to obraz wywodzący się z życia codziennego, obraz napełniania naczynia. Nalanie doń 

płynu oznacza dużą zmianę, dodanie czegoś nowego. Puste naczynie jest czymś innym niż 

pełne, chociaż samo naczynie pozostaje bez zmiany. Stary Testament jest takim 

naczyniem, do którego Jezus wlewa nowe wino, swoją naukę i czyny. 

Urzeczywistnia to, co zapowiedziane w Prawie i Prorokach, ale zarazem idzie dalej.                      

Na Prawo trzeba patrzeć przez Jezusa". 
 

Paweł Apostoł zauważa, że "miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa"                

(Rz 13, 10), a przecież Jezus sam był Miłością, zatem tylko On w sposób doskonały mógł 

wypełnić Prawo. (...) 
 

Kolejne zdanie Jezus wypowiada w sposób uroczysty, używając słowa "zaprawdę" 

(amen). Potwierdza tu bowiem to, co powiedział przed chwilą. Dopóki nie nastąpi 

wypełnienie eschatologiczne, czyli - potocznie mówiąc - koniec świata, dopóty wszystko, 

co przed wiekami zostało zapisane w księgach, będzie trwało w niezmiennej postaci.  

Jota to najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, a kreska - najmniejszy jego znak. 

Zatem w Prawie nie nastąpi nawet tak drobna zmiana, jak przestawienie, dodanie lub 

usunięcie jednego najmniejszego znaku, "aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). (...) 
 

Następnie Jezus podkreśla ważność wszystkich przykazań: zniesienie nawet 

najmniejszego z nich,  a jeszcze bardziej uczenie Dekalogu w zredukowanej postaci naraża 

na utratę królestwa Bożego. 

Te słowa Jezusa dotyczące obowiązywania Prawa żydowskiego należy rozpatrywać                  

w kontekście mających nastąpić w dalszej części antytez, a także całości nauczania Jezusa, 

w którym sprzeciwiał się niektórym przejawom - zwłaszcza czysto zewnętrznym - 

zachowywania tego Prawa. 
 

Na zakończenie tej części mowy Jezus domaga się, aby Jego wierni wykazywali większą 

sprawiedliwość niż uczeni w Piśmie i faryzeusze. Chodzi tu bowiem nie tyle o 

sprawiedliwość w sensie jurydycznym, jaką Żydzi przypisywali Bogu i jakiej sami 

kurczowo się trzymali, zwłaszcza w przestrzeganiu zewnętrznych rytuałów. Jezus chce 

natomiast, aby ta sprawiedliwość wypływała z wnętrza człowieka i aby przestrzegał on 

wymogów Prawa w swoim sercu, a nie na pokaz. 
 

Dopiero w takiej sytuacji królestwo Boże znajdzie się w jego zasięgu.  

 



Sam zresztą przed chwilą powiedział: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni [...]. Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" 

(Mt 5, 6.10). 
 

Następujący teraz fragment nauczania Jezusa to tak zwane antytezy. 

 

Nazwa pochodzi stąd, iż na tę mowę składają się jednostki zbudowane według schematu: 

 

 formuła wprowadzająca: "Słyszeliście, że powiedziano ..." 

 teza: cytat ze Starego Testamentu, 

 antyteza wprowadzona formułą: "A ja wam powiadam ...", 

 przedstawienie stanowiska Jezusa. 

 

W taki sposób niekiedy również rabini interpretowali Prawo, więc struktura wypowiedzi 

Jezusa nie była zaskoczeniem dla Jego odbiorców. W omawianym fragmencie mamy cztery 

antytezy, choć w całym Kazaniu na górze jest ich więcej. 

 

Pierwsza antyteza dotyczy piątego przykazania Bożego: "Słyszeliście, że 

powiedziano: Nie zabijaj" (Mt 5, 21a). To przykazanie znane było na długo przed 

Dekalogiem: zbliżona była do niego wymowa opowiadania o Kainie i Ablu (Rdz 4), 

następnie zostało uznane za warunek przymierza Boga  z ludzkością reprezentowaną przez 

Noego (Rdz 9). 

Według Prawa żydowskiego ten, kto dopuścił się zabójstwa, był sądzony i często także 

skazywany na śmierć. Jezus jednak rozszerza zakres tego przykazania. Już nie tylko 

bezpośrednie zabójstwo, ale także gniew wobec drugiego człowieka, słowa, które go ranią 

czy oczerniają (np. raka - "głupiec" lub "bezbożnik"), są wykroczeniami przeciwko piątemu 

przykazaniu i powinny podlegać karze.  
 

Jezus stosuje tu także pewną gradację kar: od sądu doczesnego i ludzkiego aż po sąd 

eschatologiczny i Boży. Następnie Jezus pokazuje, jak ważną winę zaciąga człowiek 

ulegający gniewowi. Jeśli chce on złożyć ofiarę Bogu, ale nie żyje w zgodzie ze swym 

bliźnim, powinien zostawić swój dar przed ołtarzem i najpierw pojednać się z nim, a 

dopiero później, z czystym sumieniem, złożyć ofiarę. Bóg bowiem nie chce patrzeć na 

ofiarę człowieka zagniewanego, jak to było na przykład w przypadku Kaina (Rdz 4, 3 - 7). 
 

Prorok Ozeasz przekazał znamienne słowa Boga: "Miłości/miłosierdzia pragnę, nie 

krwawej ofiary" (Oz 6,6), które wyraźnie ukazują pierwszeństwo miłości nad ofiarą.                

Jan natomiast podkreśla: "Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może 

miłować Boga, którego nie widzi" (1J 4, 20). 



Jezus ilustruje jeszcze jednym przykładem obowiązek pogodzenia się z bliźnim - tym 

razem motywacja jest na pozór ludzka, chodzi bowiem o proces sądowy dwóch skłóconych 

ze sobą osób. Łatwo się jednak domyślić, że za tym obrazem kryje się rzeczywistość sądu 

eschatologicznego. Można się tego domyślać, gdyż Jezus wypowiada uroczyste 

"zaprawdę" (amen). Z wersetów Mt 5, 23 - 24 wynika, że nieprzyjaźń wyraźnie nie podoba 

się Bogu, natomiast z wersetów Mt 5, 25 - 26, że aby uniknąć kary, należy się pogodzić z 

bliźnim. To trochę tak jak z żalem za grzechy: żal doskonały wypływa ze świadomości, że 

obraziliśmy najlepszego Ojca, natomiast mniej doskonały - z obawy przed karą. 

 

Druga antyteza dotyczy szóstego przykazania: "Nie cudzołóż". Tutaj jednak Jezus nie 

podaje rodzaju kary, jaki obowiązywał w Starym Testamencie za wykroczenie przeciw 

temu przykazaniu. W wielu przypadkach cudzołóstwo miało być karane śmiercią                

(Kpł 20, 10); w każdym razie w większości wypadków dużo częściej i surowiej karano 

kobietę niż mężczyznę. Trudno powiedzieć, czy praktykę kary śmierci stosowano także w 

czasach Jezusa.  
 

Fakt, że przyprowadzono do Niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, aby ją 

publicznie ukamienować (J 8, 3-11), nie dowodzi tego w stu procentach, ponieważ w 

opisanej w Ewangelii św. Jana sytuacji przede wszystkim chciano wystawić Jezusa na 

próbę, a sprawa kobiety była tak naprawdę drugorzędna. 
 

Już pożądliwe patrzenie na kobietę jest wykroczeniem przeciwko szóstemu 

przykazaniu, więc takie zachowanie określa On jako dopuszczenie się w sercu 

cudzołóstwa. Dotyka tu ogromnie ważnej kwestii - w sercu, które w Biblii uważane jest za 

miejsce najtajniejszych myśli i uczuć, rodzi się bowiem pragnienie popełnienia złego czynu. 

Zatem nawet wtedy, gdy nie dochodzi fizycznie do cudzołóstwa, to zostało ono popełnione 

duchowo i człowiek winien jest grzechu.  
 

Jezus sięga w tym miejscu po obrazy oka i ręki, które znane są także z innych miejsc w 

ewangeliach (Mk 9, 43 - 48 i Mt 18, 8-9). Oczywiście, obrazy te winny być rozumiane 

symbolicznie, niemniej podkreślenie, że chodzi o prawe oko i prawą rękę, świadczy o 

powadze sprawy, gdyż strona prawa była uważana przez starożytnych za ważniejszą.              

Jezus pokazuje tu, że aby uniknąć grzechu, trzeba niekiedy zdobyć się na wielkie 

wyrzeczenia. 

 

Trzecia antyteza pozostaje w ścisłej relacji z poprzednią, wchodzi w zakres szóstego 

przykazania, a dotyczy rozwodów. Oddalenie żony oznaczało odesłanie jej do domu 

rodzinnego; obie strony miały wówczas możliwość zawarcia powtórnego związku 

małżeńskiego. W szczególnych sytuacjach kobieta mogła domagać się rozwodu, ale list 

rozwodowy mógł wydać tylko mężczyzna. 



Wchodząc w tę problematykę, Jezus dotyka dwóch kwestii: oddalenia prawowitej żony 

oraz wzięcia za żonę oddalonej kobiety. Obie sytuacje wiążą się z cudzołóstwem.  
 

Jezus występuje tu więc jasno przeciw rozwodom, uznając, że nawet oddalona żona 

nadal związana jest ze swym mężem. Dlatego też mężczyzna, który ją poślubi, popełnia 

cudzołóstwo - choć Prawo na taką sytuację zezwalało. Jezus dopuszcza tu jeden wyjątek, 

który w egzegezie zyskał miano klauzuli Mateuszowej: "Każdy, kto oddala swoją 

żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo" (Mt 5, 32). 
 

Przez greckie słowo porneia, tłumaczone w Biblii Tysiąclecia jako "nierząd", niektórzy 

rozumieją przedmałżeńskie relacje seksualne. Mężczyzna wymagał, aby jego przyszła żona 

była dziewicą; jeśli więc ten warunek nie został spełniony, to małżeństwo nawet nie 

zaistniało, a oddalenie żony - w naszym rozumieniu raczej narzeczonej - było tylko 

potwierdzeniem tego stanu rzeczy. 
 

Nierząd i cudzołóstwo w Starym Testamencie często były rozumiane przenośnie, 

oznaczając bałwochwalstwo, czyli zdradę Boga; wydaje się jednak, że tutaj nierząd 

rozumiany jest dosłownie. Św. Hieronim natomiast odnosił Mateuszową klauzulę do 

separacji, niedającej możliwości zawarcia ponownego związku małżeńskiego, co wydaje się 

całkiem prawdopodobnym rozwiązaniem problemu związanego z omawianym fragmentem. 
 

Czwarta antyteza dotyczy ósmego przykazania: "Nie będziesz mówił przeciwko 

bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek" (Wj 20, 16), choć Jezus nie cytuje go w takiej 

formie. Możliwe, że bardziej prawdopodobny byłby tutaj zakaz Jahwe z Kpł 19, 12:                    

"Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. byłoby to zbezczeszczenie imienia 

Boga twego. Ja jestem Jahwe!". 
 

Jezus sprzeciwia się składaniu przysięgi, zwłaszcza z powołaniem się na Boga, Jego moc 

i autorytet, Człowiek sam z siebie powinien być wiarygodny. Zakazuje też przysięgania na 

niebo i ziemię, odwołując się do Iz 66, 1, oraz na Jerozolimę, odwołując się do Ps 47,3. 
 

Niebo, ziemia i Jerozolima wiążą się bowiem z samym Bogiem, do którego należą - na 

przykład imię Boga zastępowano rzeczownikiem "niebo", więc przysięganie na nie grozi 

nadużyciem Jego autorytetu. Również przysięga na własną głowę w pewnym sensie stanowi 

odwołanie się do Boga, gdyż to On jest naszym Stwórcą i tylko On może decydować o 

naszym losie i rozporządzać naszymi członkami - tylko od Niego zależy, czy nasze włosy 

będą białe czy czarne. 

Jezus dowodzi tu, że każda przysięga, nawet jeśli człowiek nie powołuje się 

bezpośrednio na Boga, w każdym przypadku jest próbą Jego instrumentalizacji. 
 

Na zakończenie Jezus wzywa do prawdomówności. Człowiek musi być w swoich 

wypowiedziach jednoznaczny: "Tak" musi zawsze oznaczać "tak", a "nie" - po prostu "nie". 

Nie ma tu możliwości wyboru jakiejś formy pośredniej między jednym a drugim. (...) 



Wiele cudów łaski 
- zaskakujące nawrócenia 

  

Myśląc o nawróceniu, zwykle skupiamy się na tym, co robimy i jak postępujemy my – 

czyli na naszej decyzji odwrócenia się od grzechu, a zwrócenia ku  Chrystusowi. Jest to 

oczywiście istotny aspekt nawrócenia, nie powinniśmy jednak tracić z oczu  faktu, że jest ono 

również dziełem przedziwnej łaski Boga. Weźmy, na  przykład, św. Pawła. To sam Bóg objawił 

się mu w potężny, zaskakujący sposób, zmieniając jego życie już na zawsze. (Dz 9, 1-19).a 

przykład, objawił 

Inną ilustracją tej samej zasady jest historia Korneliusza (Dz 10,1- 49). Również w jego 

życiu, podobnie jak w przypadku Pawła, łaska nawrócenia pojawiła się „jak grom z jasnego 

nieba”.  

Obie te historie ukazują, że w procesie nawrócenia łaska jest absolutnie nieodzowna. Chociaż 

nawrócenie może odbyć się niemal całkowicie bez interwencji ludzkiej, to jednak nie może 

nastąpić bez interwencji Boga. Przeanalizujmy więc historię Korneliusza i zobaczmy, czego 

może nas ona nauczyć. 

 

▌ Rozmodlony żołnierz 

 

Korneliusz był zawodowym żołnierzem stacjonującym w Cezarei, rzymskiej stolicy 

Palestyny. Podobnie jak Lidia w Filippi, on i jego rodzina byli pobożnymi, dobrymi, „bojącymi 

się Boga” ludźmi (Dz 10,2). Wydaje się też, że ich postawa i sposób życia udzielały się 

również innym – służbie domowej i żołnierzom znajdującym się pod komendą Korneliusza. 

Najwyraźniej Korneliusz był kimś wyjątkowym. 

 

 Dlaczego więc on sam i jego rodzina wymagali nawrócenia? Pamiętajmy o tym pytaniu, 

rozważając dalszy ciąg tej historii. 

 

 Pewnego dnia, gdy Korneliusz się modlił, Bóg posłał do niego anioła. Czyżby dlatego, że 

zobaczył w Korneliuszu głód głębszego duchowego doświadczenia? A może ze względu na to, 

że szanował on swoich podwładnych oraz troszczył się o biednych? Najprawdopodobniej oba te 

powody nie były bez znaczenia. Pamiętajmy, co powiedział anioł do Korneliusza: „Modlitwy 

twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu” (Dz 10,4). 

Następnie anioł polecił mu posłać po Piotra, przebywającego w tym czasie w Jafie w domu 

Szymona garbarza, i wysłuchać tego, co miał on do powiedzenia.  



Podobnie jak wiele innych fragmentów Pisma Świętego historia 

Korneliusza ukazuje, że za każdym nawróceniem kryje się działanie łaski 

Bożej.  

 

 Ukazanie się anioła Korneliuszowi uzmysławia nam, że Bóg realizuje swój plan 

zbawienia, podejmując działania we właściwym czasie i w sposób doskonale 

zharmonizowany. 

  Oczywiste jest to, że nasze modlitwy oraz uczynki miłości pomagają nam otworzyć się 

na Boga, a jednocześnie w jakimś sensie skłaniają Boga do działania.  

 

W ciągu pierwszych dwudziestu czterech godzin od wizji Korneliusza także Piotr przeżył 

wizję, modląc się na dachu domu swego przyjaciela Szymona. Kiedy próbował zrozumieć 

znaczenie tej wizji, ukazującej ucztę ze zwierząt uważanych przez Żydów za nieczyste, u drzwi 

stanęła delegacja przysłana przez Korneliusza. Gdy mężczyźni mieli właśnie poprosić Piotra, by 

udał się z nimi, Piotr poczuł, jak Duch Święty przynagla go do wypełnienia ich prośby. 

(Widocznie przynaglenie to było niezbędne, by odważył się przekroczyć próg domu rzymskiego 

żołnierza!) 

 

▌ Łaska objawienia 

 

Wyczekujący Piotra Korneliusz zaprosił na spotkanie z nim swoich przyjaciół, sąsiadów                 

i krewnych. Nie wiedział, co takiego powie Piotr, ale ponieważ wydarzenie to zostało 

oznajmione przez anioła, spodziewał się czegoś absolutnie wyjątkowego. 
 

 Jego postawa – gorliwego oczekiwania i pełnego otwarcia – dała Bogu 

swobodę działania i pozwoliła Mu dokonać cudu nawrócenia.  
 

Kiedy Piotr zaczął nauczać, nastąpiło pełne mocy działanie Ducha Świętego. Wszyscy 

zebrani odczuli obecność Boga i zwrócili się ku Jezusowi. Ogarnięci przez Ducha, poganie ci 

zaczęli wychwalać Boga, a nawet modlić się w językach. Doświadczenie było podobne temu, 

które przeżył sam Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy! Można wręcz powiedzieć,  że była to druga 

Pięćdziesiątnica, tym razem Pięćdziesiątnica pogan.  

Niektóre pierwsze nawrócenia, jak na przykład nawrócenie św. Augustyna, mają dramatyczny 

przebieg – człowiek pogrążony dotąd w grzechu i egocentryzmie doświadcza rozdzierającej 

serce skruchy i nagłego zwrotu w zupełnie innym kierunku. W nawróceniach innych, jak 

Korneliusza, najważniejsze jest poznanie, kim jest Jezus i doświadczenie Jego miłości. 

Niezależnie od swojej specyfiki, każde nawrócenie obejmuje doświadczenie miłości Jezusa i 

włączenie do wspólnoty Kościoła. Dla Korneliusza i jego bliskich było to przede wszystkim 

doświadczenie miłości Jezusa. Wylanie Jego łaski i darów duchowych skłoniło ich do pełnego 

wiary zwrócenia się do Pana. Wtedy Piotr uznał, że także ci poganie są wezwani do wejścia 

przez chrzest do wspólnoty Kościoła. 

 

 



▌ Łaska nowego spojrzenia 

 

Jednak Bóg nie ograniczył swojego działania do Korneliusza i jego domu. Miał również 

niespodziankę dla Piotra.  

 

Kiedy odpowiadamy na wezwanie Pana, zazwyczaj otrzymujemy 

więcej, niż dajemy, 
 

a wyprawa Piotra do domu Korneliusza potwierdziła tę zasadę. Bóg, który wylał Ducha 

Świętego na zgromadzonych tam pogan, doprowadził również Piotra do głębszego nawrócenia i 

zrozumienia planu Boga. Okazując posłuszeństwo Duchowi Świętemu i udając się do domu 

Korneliusza, Piotr uczynił krok w wierze. Uczynił jeszcze większy krok, wchodząc do domu 

Korneliusza, gdyż Żydom nie wolno było wchodzić do domów pogan. Na koniec Bóg zażądał od 

niego już zupełnie gigantycznego kroku – uznania, że także poganie zostali odkupieni przez 

Chrystusa i mogą zostać włączeni do Kościoła. Dla Piotra stanowiło to ogromne wyzwanie, 

któremu mógł sprostać jedynie dlatego, że Duch Święty otworzył mu oczy i pomógł wejść na tę 

nową drogę.  
 

Także w życiu każdego z nas bywają chwile, w których Bóg rozszerza nasze 

horyzonty i odsłania przed nami kolejne elementy swojego planu. Kiedy to się 

dzieje, starajmy się zaufać tej nowej wizji, nawet gdy wydaje się ona sprzeciwiać naszym 

ustalonym z góry poglądom i przekonaniom. Takie właśnie doświadczenie przeżył Marek, 

uznany chirurg, który podzielił się z nami swoją historią. 

 

▌ Łaska nowej drogi 
 

Pewnego dnia, wracając z pracy do domu, Marek dostrzegł bezdomnego człowieka 

żebrzącego na rogu ulicy. Zazwyczaj mijał takie osoby obojętnie, ale tym razem zatrzymał się i 

dał mu parę groszy. Obraz ubogiego żebraka wrył się w pamięć Marka jako zupełne 

przeciwieństwo jego własnego życia. Przez następne miesiące zaczął coraz więcej dawać z siebie 

ubogim – pieniędzy, czasu i serca. Przed upływem roku zdecydował się ograniczyć swoją 

dotychczasową praktykę medyczną i otworzyć gabinet w ubogiej dzielnicy miasta. 

 

Historia Korneliusza ukazuje, że za każdym nawróceniem kryje się działanie łaski 

Bożej. 

 

Dziś, po dziesięciu latach, Marek zarabia wprawdzie o wiele mniej niż kiedyś, ale zupełnie 

nie żałuje swego dawnego życia. Zastanawiając się nad tym, co się wydarzyło, jest zdumiony 

tym, jak Bóg posłużył się jednym krótkim spotkaniem z bezdomnym mężczyzną, by skierować 

go na nową, niespodziewaną drogę. Korneliusz i jego rodzina otrzymali Ducha Świętego, zanim 

jeszcze zdążyli wyrazić skruchę za swoje grzechy i przyjąć chrzest. Ta zdumiewająca kolejność 

wydarzeń ukazuje nam, że nie ma jednego wzorca nawrócenia.  
 



 Bóg działa na wiele różnych sposobów. Dla Niego rezultat – w postaci 

prawdziwie wierzącej osoby, która kocha Jezusa – jest o wiele ważniejszy niż proces 

dochodzenia do tego. 

 

▌ Łaska nowej relacji 
 

Na początku artykułu postawiliśmy pytanie, dlaczego tak dobra i bogobojna rodzina 

Korneliusza potrzebowała nawrócenia.  
 

 

Otóż bez Jezusa nie jesteśmy w stanie poznać 

szerokości, wysokości i głębi Bożej miłości. 
 

 

 Nie rozumiemy, co to znaczy być pojednanym z Bogiem przez Jezusa.  

 Nie mamy pojęcia, czym jest Eucharystia i komunia z Chrystusem.  

 Nie znamy Jezusa jako naszego Pana, Zbawiciela i Brata.  

 

Opierając się na tym, co wiemy z Pisma Świętego o Korneliuszu, możemy zaryzykować 

stwierdzenie, że on i jego rodzina zostaliby zbawieni, nawet gdyby Piotr do nich nie przyszedł. 

Jak naucza Kościół: „Zbawcze działanie, jakie Jezus Chrystus prowadzi ze swoim Duchem i 

przez Niego, rozciąga się na całą ludzkość ponad widzialnymi granicami Kościoła” (Dominus 

Jesus, 12).  
 

Jednak Bóg pragnie dać nam coś więcej niż tylko początkowe doświadczenie zbawienia. 

Pragnie, byśmy cieszyli się bliską, intymną relacją z Jezusem, doświadczali wypełnienia Jego 

obietnic i pozwolili Mu napełniać się swoim Boskim życiem w jedności z innymi członkami 

Ciała Chrystusowego. Z taką właśnie łaską przyszedł Bóg do Korneliusza i jego bliskich. Przed 

przybyciem Piotra znali oni Boga, ale znajomość ta była niepełna. Mieli jakieś doświadczenia 

duchowe, ale były one tylko częściowe. Podobnie i my możemy albo cieszyć się relacją z 

Jezusem i pozwalać prowadzić się Duchowi Świętemu, albo zadowolić się bardzo okrojoną 

wersją tego, co Jezus ma nam do zaoferowania. 

 

▌ Zawsze proś o więcej łaski 
 

Nawrócenie jest łaską, która uzdalnia nas do porzucenia grzechu, zwrócenia ku Jezusowi, a 

następnie wchodzenia z Nim w coraz głębszą relację. Prośmy więc Jezusa o łaskę nawrócenia 

dla naszych rodzin, przyjaciół i dla nas samych. Prośmy Go o łaskę wiary, abyśmy zawsze i 

wszędzie mogli cieszyć się miłością i bliskością Jezusa. Dziś i codziennie powtarzajmy  na 

modlitwie: „Nie chcę żyć dla świata,  lecz dla mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Postawiam odwracać się od wszelkiego zła, a zwracać ku temu wszystkiemu, co otwiera mnie 

na łaskę i pozwala jaśnieć we mnie światłu Jezusa”. ▐ 

 

 



Patronowie roku duszpasterskiego 2016/2017 
 

Kościół wzywając nas do dzieła ewangelizacji "Idźcie i głoście" stawia przed nami              

św. Pawła, Apostoła narodów, największego z misjonarzy, aby był naszym wzorem 

aktywności misyjnej i całkowitego oddania życia dla Chrystusa. 
 

Rok duszpasterski 2016/2017, w związku z 100 rocznicą objawień, przeżywamy pod 

szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by 

głosić przesłanie Fatimy. Jest to okazja do przypomnienia sobie wezwania Matki Bożej do 

nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz do ożywienia nabożeństw 

pierwszosobotnich wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.  
 

Przeżywamy także rok Świętego Brata Alberta, ustanowiony przez 

Konferencję Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy  śmierci "Brata naszego Boga".                 

Rok ten trwa od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku. W kontekście tematu roku 

"Idźcie i głoście" przykład świętego Brata Alberta jest okazją do uwiarygodnienia czynami 

miłosierdzia tego, co głosimy słowem.  
 

Rok obecny ma za patrona także św. Jana Pawła II - "papieża rodziny". Bowiem                        

w rodzinie realizuje się nasza wiara i nasze świadectwo chrześcijańskiego życia. Od sytuacji 

rodziny zależy kondycja narodu, Kościoła i świata. 

 

Święty Brat Albert - "Brat naszego Boga" 
(opracowanie ks. Jerzy Buczek - "Idźcie i głoście" w broszurze kolędowej -                             

"Wizyta duszpasterska 2016/2017") 

 

Rok Świętego Brata Alberta, wzywa nas do konkretnego działania na rzecz ubogich, do zmiany 

wygodnej postawy duchowej, do stania się bratem każdego człowieka potrzebującego. Warto 

poznać życie tego świętego, którego Jan Paweł II nazwał "Bratem naszego Boga". 
 

Święty Brat Albert - Adam Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 w Igołomi koło Krakowa. 

Był najstarszym z czwórki dzieci Wojciecha i Józefy. Szybko został osierocony, bo w 1853 r. zmarł 

mu ojciec, a w 1859 r. - matka. 
 

Uczył się w szkole kadetów w Petersburgu, a następnie w gimnazjum w Warszawie. W latach 

1861 - 1863 studiował w Instytucie Rolniczo - leśnym w Puławach. Brał udział w powstaniu 

styczniowym. Podczas walk został ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej, gdzie 

amputowano mu nogę. Dzięki staraniom rodziny wydostał się z niewoli i wyjechał do Francji, gdzie 

rozpoczął studia malarskie. Po ogłoszeniu amnestii, w 1865 r. powrócił do Warszawy. Tu również 

rozpoczął studia malarskie, ale z powodu sprzeciwu rady opiekuńczej, wyjechał na studia z 

inżynierii w Gandawie. Po roku jednak podjął studia malarskie w Monachium. Tutaj zaprzyjaźnił 

się z wybitnymi malarzami: braćmi Gierymskimi, Chełmońskim i Witkiewiczem. 
 



Po powrocie do kraju w 1874 roku tworzył wiele dzieł malarskich, w których obok portretów 

coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. W Warszawie bywał na spotkaniach literatów, gdzie 

poznał Sienkiewicza, Świętochowskiego i innych.  

Tworzył, ale ciągle szukał czegoś więcej.  

W latach 80 - tych powstał jego słynny obraz  "Ecce Homo", będący znakiem zachodzących w 

nim przemian.  

 

 
 

Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu. Odbył rekolekcje u 

jezuitów w Tarnopolu, a potem 24 września 1880 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi. 

Okazało się, że nie była to jednak jego droga. Po pół roku, w stanie depresji nerwowej, opuścił 

nowicjat i po leczeniu we Lwowie wyjechał na Podole do brata Stanisława. Tam zafascynowała go 

postać św. Franciszka z Asyżu. Związał się z tercjarzami franciszkańskimi i prowadził pracę 

apostolską wśród ludności wiejskiej. 

Po przybyciu do Krakowa w 1884 roku, obok pracy artystycznej zaczął zajmować się 

bezrobotnymi, żebrakami i ludźmi z marginesu. Sprzedawał swoje obrazy, by wspierać ich 

materialnie. W kolejnych latach coraz bardziej odchodził od twórczości malarskiej w kierunku 

zatroskania o człowieka - obrazu Boga, często sponiewieranego przez grzech. 

Dla najbiedniejszych zaczął organizować przytuliska i domy opieki. 25 sierpnia 1887 roku za 

zgodą Albina kard. Dunajewskiego, przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię Brat Albert. 

 



Przyłączyli się do niego inni bracia i tak zrodziło się nowe zgromadzenie Albertynów (1888). 

Potem powstały Siostry Albertynki, które założył z Bernardyną Jabłońską (1891). Brat Albert nowo 

przyjętym do zakonu przypominał proste słowa, że 

w życiu trzeba być dobrym jak chleb. 
 

Zamieszkał w ogrzewalni razem z ulicznymi nędzarzami, biorąc na siebie troskę o nich. 

Głównym źródłem ich utrzymania były kwesty i zakładane przez niego warsztaty stolarskie i 

szewskie, w których pracowali bezdomni. Zakładał także domy dla kalek, starców, bezdomnych 

dzieci i młodzieży, nieuleczalnie chorych w Krakowie oraz w innych miastach: Lwowie, 

Przemyślu, Tarnowie, Kielcach, Jarosławiu, Tarnopolu. Jego zaleceniem było 
 

każdemu głodnemu należy dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. 
 

Wytężoną pracę łączył z modlitwą, taką drogę zalecał też braciom i siostrom. Wyczerpany pracą 

i chorobą, w grudniu 1916 roku przyjechał z Zakopanego do Krakowa, gdzie po kilku dniach zmarł 

w dzień Bożego Narodzenia. Miał 71 lat. W jego pogrzebie na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

brali udział nie tylko duchowni, władze miasta, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale 

przede wszystkim tłumy ubogich i bezdomnych, dla których był ojcem. 

 

W 1934 roku rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny, zwieńczony za pontyfikatu Jana Pawła II, 

który beatyfikował Brata Alberta 22 czerwca 1983 roku w Krakowie, a sześć lat później, 12 

listopada 1989 roku, kanonizował w Rzymie. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium 

Świętego Brata Alberta "Ecce Homo" w Krakowie. 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście skierowanym do rodziny albertyńskiej z okazji 

150 rocznicy urodzin Brata Alberta tak pisał o Jego duchowości: 
 

Jest to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą 

prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą: uczestnik powstania 

styczniowego, utalentowany student, artysta - malarz, który staje się naszym 

polskim "Biedaczyną" (jak św. Franciszek z Asyżu) szarym bratem, pokornym 

jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia. [...] 

Brat Albert nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdy oni stali 

się dla niego żywą ikoną Chrystusa "Ecce Homo". To dlatego, aby stać się jednym 

z tych najuboższych, Brat Albert praktykował skrajne ubóstwo i przekazał je swym 

Zgromadzeniom jako największy skarb: Przede wszystkim  ubóstwo zachowajcie - 

powiedział niedługo przed swą śmiercią. w ubóstwie widział pomost pomiędzy 

Zgromadzeniem a ludzką nędzą, aby móc zbliżać się do niej i z tej nędzy podnosić 

ludzi biednych i zagubionych, ratując ich człowieczeństwo. (Jan Paweł II, Rzym, 6 

stycznia 1995).   

 



 

"ŚWIĘCI NA NASZE DNI" - Święty Brat Albert                   
(Ks. M. Maliński) - rozdział XV 

 

 

     Skręcił w Planty. „Może znowu któryś zasnął na ławce”. Noc była bezksiężycowa, ale 

świeży śnieg bielał i pozwalał poruszać się z łatwością. Było pusto. „Kraków już śpi. Nie ma 

się co dziwić. Niedługo północ” – mruknął do siebie. Przyspieszył, na ile mu tylko proteza 

pozwalała. Musiał uważać, bo pod warstwą śniegu wciąż napotykał twarde grudy i 

zdradzieckie dołki. Panowała tu niezmącona cisza. Tylko dźwięki sanek – to słabsze, to 

wyraźniejsze – dobiegały z rozmaitych stron. Dawniej chętnie malował noc, zmrok, 

ciemność. „Noc to temat Adama” – mawiali kiedyś koledzy. Lubił Kraków nocą.                             

Ale zwłaszcza lubił Planty w zimie, noce zimowe. Przypominały mu jego powstanie.                      

Jak tu teraz je nazywali: powstanie styczniowe. Chociaż tam, na wschodzie, były lasy! Mój 

Boże, jakie lasy! 

     Z daleka zobaczył na ławce ciemny cień. „A więc jednak. Nie na darmo tu przyszedłem”. 

W miarę jak się zbliżał, widział coraz wyraźniej mężczyznę w półleżącej pozycji. 

Przyspieszył, pomagając sobie energicznie laską. „Byle nie za późno. Byle jeszcze nie 

zamarzł”. Już był przy nim. Nachylił się. Wionęła wódka. 

     - Hej, bracie. 

     Nie było odpowiedzi. Czyżby już nie żył? Potrząsnął jego ramieniem. 

     - Hej, bracie. 

     W odpowiedzi usłyszał gniewne bulgotanie. Potrząsnął jeszcze mocniej. 

     - Chodź stąd, bo zamarzniesz. 

     - Odczep się – odpowiedź już była wyraźniejsza. 

     Nie dawał za wygraną. Wziął pijanego łagodnie pod rękę i próbował postawić go na nogi. 

Nie udało mu się. Wywołał reakcję złości. 

     - Odczep się, mówię ci po dobremu, bo oberwiesz. Nie ruszę się stąd. Nie wolno mi 

siedzieć na ławce? 

     - Nic nie pomoże. Wstawaj. 

     - Kto ty jesteś – w głosie zabrzmiał niepokój – policmajster? Co, chcesz mnie wziąć na 

posterunek? 

     - Nie bój się, pójdziemy do ogrzewalni. 

     - Do ogrzewalni? A, do ogrzewalni. Ja przecież tam idę. Tylko przysiadłem, bo jestem 

zmęczony – tłumaczył się cierpliwie, choć język mu się plątał. 

     - No to teraz pójdziemy razem. 

     Pomógł mu dźwignąć się i zaczął powolny marsz w kierunku ulicy Szpitalnej. Pijak 

prowadził monolog: 

     - W ogrzewalni teraz warto pomieszkać. Nie to co dawniej. Dawniej to ani się człowiek 

nie spostrzegł, jak go okradli albo pobili. Teraz i spokojnie, i czysto, i jeść dają. Szanują 

człowieka. Chwileczkę – pijak zatrzymał się. – Ale kto ty jesteś? Bo głos twój mi kogoś 

przypomina, tylko nie wiem, kogo. 

     - Ja też mieszkam w ogrzewalni. 

     - A widzisz. To już dobrze. A jak się nazywasz? 

     - Wołają mnie Albert. 

     - Albert. Oczywiście, Albert. Że cię też od razu nie poznałem. Jak tak, to idziemy razem.                      

Z tobą zawsze. Bratem mi jesteś. Skądeś się wziął, człowieku? 

     Rozmarzył się, przysypiał. Ciążył mu coraz bardziej. Objął go mocno jedną ręką wpół, jak 

worek z ziemniakami, i już go prawie niósł. Lewą ręką podpierał się ciężko na lasce. 

http://www.malinski.pl/?inc=biblioteka&id=38


 Po chwili zmęczony przystanął. Rozglądał się. Pijak wysuwał mu się coraz bardziej z 

uścisku.   Z daleka mżyła latarnia swoim gazowym, trupim światłem. Byle dobrnąć do ulicy. 

Tam trafi się jakaś dorożka. Czuł, jak pot mu spływa po grzbiecie. 

     - Bracie, nie śpij. 

     - Nie, nie, ja nie śpię. Do ogrzewalni. Albert, z tobą zawsze – pomrukiwał. – A prawda to, 

żeś ty był w powstaniu? Boś ty nie stary chłop. 

     - Prawda. Miałem wtedy siedemnaście i pół roku. 

     Pamięta dobrze tę noc. To był wtedy też styczeń, noc z 22 na 23, 1863 roku, gdy uciekł z 

kolegami swoimi z Instytutu Politechnicznego Rolniczo-Leśnego w Puławach do 

powstańców. Wierzyli, że kijami zdobędą karabiny, karabinami armaty, a z armatami Modlin 

i Warszawę. 

     - Najpierw walczyłem pod Frankowskim. Potem pod Langiewiczem. Rosjanie rozbili nas 

pod Grochowiskami, wepchnęli w ręce Austriaków. Ci internowali do Ołomuńca. Uciekłem 

stamtąd. Wróciłem do kraju i dołączyłem do Chmieleńskiego – byle walczyć, byle nie 

popuścić. 

     - I tameś nogę stracił? 

     - Tak. 

     Zawsze na myśl o tym przypomina mu się huk granatu i to wrażenie, jakby go ktoś za 

stopę dźwigał ku niebu, i potworny ból, i ciemność. To było 30 września 1863 roku.                           

Z kolei operacja w nocy – odjęcie nogi – podczas której jedynym oświetleniem była 

świeczka, którą sam osobiście trzymał w ręce przyświecając chirurgowi. Jedynym środkiem 

znieczulającym było cygaro, które zjadł wraz z ogniem, gdy już ból był nie do zniesienia. 

     - To nie mieli morfiny? 

     - Jakoś nie mieli. 

     - No to szaleństwo. 

     Wszystko było szaleństwem. Ale czy mogło być inaczej? Urodził się już w niewoli.               

Tylko w miarę, jak lata upływały, stawała mu przed oczami coraz wyraźniej zbrodnia, jakiej 

dokonali zaborcy na jego ojczyźnie. Na oczach całej Europy pozbawić bytu państwowego 

naród żyjący w wolności od setek lat? Gdy się to wie, to już nie można spokojnie znosić 

widoku czarnych wron wiszących nad wejściami do wszelakich urzędów, napisów we 

wrażym języku. A konfiskaty, aresztowania, wywózki. Branka. Najbardziej brutalne, 

bezwzględne niszczenie fizycznych i duchowych sił narodu. Wyłapywanie młodych ludzi jak 

zwierzęta na służbę w wojsku trwającą całe lata. W wojsku, które przekształcało człowieka w 

maszynę do zabijania ludzi, po którym wracało się starym, zniszczonym człowiekiem, 

ogłupionym do granic możliwości – jeżeli w ogóle się wracało. Jak można znosić rusyfikację 

realizowaną wszelkimi sposobami. Bicie po twarzy za mówienie po polsku w szkole, w 

urzędach, w miejscach publicznych. Poniewieranie polskich zwyczajów, polskiej historii, 

polskiej tradycji. Niszczenie polskiego szkolnictwa wyższego z bezczelnym oświadczeniem, 

że jeżeli kto chce studiować, to może: w Rosji. A więc za broń. Dla samego protestu, dla 

samego powiedzenia „nie”. Tym władzom, które już się rozsiadły na dobre w kraju, które 

swoją obecność traktowały jako coś zupełnie normalnego, oczywistego, wykluczającego inną 

możliwość. Wreszcie stanąć naprzeciw siebie twarzą w twarz, oko w oko, jak równy z 

równym. Skończyć z zakłamaniem. Zapłacić za to wszystko. Za upokorzenia, za obelgi, za 

poniewierkę, za okradanie, za krzywdę, za krzywdę, za krzywdę. – Serce mu się roztłukło, 

roztelepało, jak zawsze gdy do tamtych chwil wracał. Aż ta noga. Gdyby nie ta noga, to dotąd 

bym walczył, aż bym zginął. Jak przystało na straceńca. Bóg chciał inaczej. 

     Ruszył z nim znowu. Ale ręka mu już drętwiała. Kikut w protezie dokuczał. Jeszcze parę 

kroków. Jeszcze parę. Wreszcie latarnia. 

     Oparł się ciężko. Dotarł do niej jak tonący, chwytający się w ostatniej chwili zbawczej 

deski. Wydychał zmęczenie. 



     - A co było potem? 

     - Potem uczyłem się malować obrazy. 

     - Żadnej lepszej roboty nie umiałeś sobie znaleźć? 

     - Co taki kulas z jedną nogą może w życiu robić? A poza tym, lubiłem malować. 

     - Kto cię uczył? 

     - Rozmaici. W Paryżu, w Monachium. 

     - Można z malowania wyżyć? 

     - Rozmaicie. Ale można. 

     - To czemuś to rzucił? 

     Czemu rzucił? To było szukanie drogi życiowej. Tylko pozornie żar młodzieńczy ostygł. 

Tlił się wciąż i nie dawał spokoju. I nie pozwalał zagrzać nigdzie miejsca. Domagał się 

weryfikacji: czy to była prawda, czy złuda. To, co w nim płonęło, gdy miał 17 lat, gdy był 

gotów oddać swe życie za Polskę. Szukał drogi. Wciąż. Wtedy, gdy po salonach o lśniących 

parkietach, i wtedy gdy na poddaszach, gdzie zimą trudno było wytrzymać, w pracowniach 

malarskich Paryża, Monachium, Warszawy, Lwowa. Ale coraz to bardziej nanosiła mu się 

Polska na najbiedniejszych Polaków. Na tych, którzy najbardziej ucierpieli przez jej śmierć. 

Naniosła mu się klęska Polski na tych wszystkich, którzy ponieśli klęskę życiową. I tak jak 

kiedyś stanął w jej obronie, tak teraz brał w obronę każdego, którego los pokonał. I wciąż 

wkoło niego byli biedni, którym proponował to, co sam miał. Choćby swój niedostatek, 

choćby suchy i spokojny kąt. Lata płynęły, a on wciąż szukał swojej drogi, również gdy 

wrócił do Krakowa w 1884. 

     Pijak zasypiał na dobre. Objął go teraz oboma rękami jeszcze mocniej, przygarnął do 

siebie. Na razie nic nie jechało. Gdzieś w głębi Plant pojawił się dzwonek, ale oddalał się.               

Od Świętego Floriana zagrzmiały janczary. W ciszy nocnej zdawało się, że cała muzyka 

zbliża się na ciemnych obłokach. Gwałtownie narastała. Jeszcze chwila, a zza zakrętu 

wytoczyła się kareta na saniach ciągnięta przez czwórkę czarnych koni. Przeleciała obok 

niego, ciągnąc smugę światła. Za kryształowymi, rżniętymi szybami mignęła mu siedząca 

sztywno postać z brodą, w cylindrze. Janczary cichły w tunelu ulicy. Oprzytomniał.                 

Poczuł, że marznie mu noga. Drętwieją mu ręce. Trzęsą nim dreszcze. Przeczłapała dorożka 

napełniona jakimiś ludźmi. Niepokoił się coraz bardziej. Bał się, że odmrozi stopę, albo 

zamarznie mu jego pijak. Nie mógł dopuścić, żeby ten zasnął. Poruszał nim jak workiem. 

Pijak się ocknął: 

     - Jakeś do nas trafił? 

     - Jak trafiłem? Całkiem po prostu. Tak jak ty. 

     Pamiętny styczeń 1887 roku. Wyszli spod Baranów – gdzie był na balu u Potockich – w 

parę osób. Nie byli pijani. Sam tego nie uznawał i nie znosił takiego towarzystwa. A więc 

poszli w Kraków. Hr. Dębicki, hr. Wodzicki i on sam. Chcieli się przekonać, czy jest prawdą 

to, co głoszą plotki o okropnościach tej speluny zwanej kaukasarnią. To, co zaczął prezydent 

Józef Dietl w 1870 roku, kontynuował Feliks Szlachtowski. Weszli i zobaczyli piekło.                

Smród suszących się onuc, wymiocin, wódki, kału i uryny, charkot pijackich głosów, brud 

odrapanych ścian, góry śmierdzących betów, tłok i gęstwa ludzka, na ścianie kopcąca się 

nikłym światłem lampa naftowa. Ale poprzez to wszystko przebiło się w nim to samo 

użalenie się nad Polską, użalenie się nad tymi najbiedniejszymi jej dziećmi. I ten wewnętrzny 

mus: trzeba się tym zająć. Nie można ich tak pozostawić. Przestrach, że miałby stąd odejść i 

nie wrócić więcej, zapomnieć, jak się zapomina koszmarne sny. Narastający spokój, ze 

znalazł swoje miejsce na świecie. To, czego szukał. I że tu wróci i tu pozostanie na zawsze, 

do końca. I tak się też stało. Przychodził tu coraz częściej, ażeby przynieść lekarstwa, 

odwieźć do szpitala, postarać się o buty, o ciepły płaszcz, dożywiać, dokarmiać, opatrywać 

rany, smarować czyraki. Coraz bardziej wtapiał się w krajobraz ogrzewalni. Przyzwyczaili się 

do niego, aż stał się jednym z nich. 



 Aż przestał niepokoić ich jego widok: że szpicel, kapuś, policjant, oszust, wydrwigrosz na 

biedzie ludzkiej żerujący, misjonarz, który chce ich nawracać, na swoje kopyto przerobić, 

żeby klepali różańce. Aż już czekali na niego, na jego przyjście, jego pomoc. Bo się upewnili, 

że nic za to nie chce, nie oszuka, że spokojny, nikomu na drodze nie stanie, a pomoże.              

Kazań nie mówi, nie zanudza prawieniem morałów. Znaleźli wytłumaczenie: nawiedzony. 

Przecież podobno siedział w Kulparkowie – takim lwowskim Kobierzynie. Ale niech mu tam. 

Nikogo nie krzywdzi. Niech pożyje, jak chce, między nami. 

     Pijak znowu przysypiał. Leciał mu z rąk. Wobec tego mówił do niego, pytał go.                 

Zmuszał do odpowiedzi. Ale szło to coraz bardziej opornie. 

     - Zostaniesz z nami? 

     Odpowiedział szybko: 

     - Dokąd mnie nie wyrzucicie. Dokąd będę potrzebny. 

     Ale naprawdę w nim rósł niepokój. Czy wytrzyma. Czy będzie w stanie unieść swoją 

bezradność wobec ludzi, do których już nic nie trafia, dla których nie ma argumentów, którzy 

żyją życiem zwierzęcym, chcąc tylko mieć co zjeść, gdzie się przespać, a poza tym pić 

wódkę, trwać w alkoholowym zamroczeniu. Czy wytrwa. Jak długo będzie przyprowadzać 

ich na noc do „domu”, odwozić do szpitala, po którym wracają do poprzedniego życia.               

Czy potrafi wytrzymać swoją bezradność. Co dzień, z chwili na chwilę, wobec złodziei, 

prostytutek, sutenerów. Ograniczać się do funkcji tego, który dostarcza jedzenia, węgla, który 

sprząta zarzygane pomieszczenia, zanieczyszczone kałem i uryną, który troszczy się o świeżą 

słomę, świeże sienniki, świeże poduszki, o to by mieli co zjeść ci, którzy swoje zarobione 

jakimś cudem pieniądze, wyżebrane czy zwyczajnie ukradzione natychmiast przepili i 

głodują. Jak wytrzyma on – jak wytrzymają to ci, którzy dają jałmużnę, od których już coraz 

częściej słyszy, że toleruje darmozjadów, opryszków, bandytów, złodziei. 

     Znowu dorożka. Tym razem siedział w sankach jeden człowiek. Z białym szalikiem 

okręcającym jego szyję, który się wyraźnie odcinał na ciemnym, wytwornym futrze. 

Postanowił zatrzymać go, wytłumaczyć, poprosić. Gdy ten zbliżał się na odległość kilku 

kroków, poznał go w świetle latarni. Malarz. Stary kolega z lat monachijskich.                                  

W ostatniej chwili zatrzymał się z wyciągnięciem ręki. Nie widział go tyle lat. Ale nie chciał 

tego spotkania. Nie chciał wyjaśnień, tłumaczeń. Nie chciał zdziwień, tych ochów i achów, 

podziwiań, potępień. 

     W tym momencie człowiek w sankach spostrzegł ich, trzepnął laską w plecy fiakra: 

     - Zatrzymaj się. 

     Sanki przystanęły. 

     - Hej, wy tam. Siadajcie. Co będziecie marzli pod lampą. 

     „Na szczęście nie poznał mnie” – przeleciało mu przez myśl. „Trzeba zaryzykować”. 

Ruszył energicznie w stronę dorożki. Ale przeliczył się. Noga była zdrętwiała.                              

Stracił równowagę. Pijak wysunął mu się z uścisku. Złapał go prawie w ostatniej chwili. 

Byłby upadł razem z nim, gdyby nie ta sama opatrznościowa latarnia, w którą teraz wyrżnął 

plecami.              Ale to pomogło mu przywrócić równowagę. Jeszcze raz rozpoczął drogę w 

stronę dorożki. Tym razem z trochę oprzytomniałym pijakiem. Już wpychał go na ławeczkę. 

Już siadał obok swojego podopiecznego, vis-a-vis dobroczyńcy. Dopiero teraz usłyszał, że ten 

śmieje się do rozpuku, patrząc na nich dwóch. 

     - Aleście się zaprawili. Ale ja też się zaprawiłem, wobec tego jesteśmy koledzy po wódce. 

Dokąd was zawieźć? 

     - Do ogrzewalni. 

     - Gdzie jest ogrzewalnia? 

     - On wie – wskazał ruchem głowy na fiakra. 

     - Na Kazimierzu – włączył się fiakier. – Ale ja nie radzę jaśnie panu tam jechać.                   

Łatwo można dostać nożem między żebra albo cegłówką w głowę. 



     - Co to jest ogrzewalnia? – zapytywał dobroczyńca. 

     - Przytułek dla żebraków, ale tam i złodziejaszki, bandyci i dziwki – podjął dorożkarz. 

     - Jeżeli jedziemy z tymi dwoma opryszkami, to nam się nic złego nie stanie. 

     - Jak sobie jaśnie pan życzy, ale ja nie radzę. 

     - Jedź, jedź. Na moją odpowiedzialność. Ale, ale, czy ja cię gdzieś już nie spotkałem! – 

wykrzyknął nagle człowiek w szaliku, wpatrując się z zainteresowaniem w Alberta. – Mam 

dobrą pamięć, jak przystało na każdego malarza. Choć to chyba było bardzo dawno.                

Jednak twoją gębę skądeś pamiętam. Jak się nazywasz? 

     - Chmielowski – powiedział z ociąganiem. 

     - Adam? 

     - Adam. 

     - Adam! – wykrzyknął zaskoczony malarz. – Nie poznajesz mnie? Daj pyska. Jakże się 

cieszę. 

     Malarz poderwał się z siedzenia. Podniósł się i on, choć z niemałym trudem, i rzucili się 

sobie w objęcia. Chwilę trwali tak w uścisku. Potem obaj usiedli na swoich miejscach.  

Fiakier ruszył w dalszą drogę. 

     - No popatrz, popatrz. Po tylu latach. A pamiętasz jeszcze, jakeśmy w Monachium dzielili 

wspólną izbę, malując zawzięcie? 

     - Pamiętam. Dobrze pamiętam. 

     - Co z tobą się działo przez te lata? Przepadłeś jak kamień w wodę. Dopytywałem się o 

ciebie. Ale ludzie, nawet tobie bliscy, niewiele umieli powiedzieć. 

     - Byłem u brata na Podolu przez czas jakiś. 

     - Ale w końcu w Krakowie? 

     - Tak, teraz w Krakowie. 

     Malarz uderzył laską w plecy fiakra: 

     - Stój. Jedziemy do Hotelu Francuskiego. Musimy to oblać. 

     Fiakier zawracał. 

     - Nie, powiedz mu, niech nie zawraca. Ja muszę tego brata odwieźć do ogrzewalni.  

Zresztą już późno. Jak będziesz chciał, możemy się jeszcze kiedyś spotkać. 

     - Dobrze, twoja wola. Ale powiedz, choćby krótko, co się z tobą stało, żeś aż tak nisko 

zeszedł. To, że pijesz, twoja sprawa, choć wtedy ci się to nie zdarzało. Ale żeby mieszkać w 

przytułku dla żebraków. Nie masz z czego żyć, to ci pomogę. Pieniędzy mam dość.                   

Tylko talentu mi brakuje – zaśmiał się. – Choć nie całkiem jest źle. W Paryżu mnie kupują. 

To też coś znaczy. 

     - To co, proszę jaśnie pana. Dokąd jedziemy? Do Francuza czy do ogrzewalni? 

     - Do ogrzewalni, do ogrzewalni. Tylko powoli, bo się musimy nagadać. Daj drugą budę, 

żeby nam goście nie zmarzli. 

     Fiakier zlazł z kozła. Zaczął ich okrywać swoim kożuchem aż do pasa. 

     - Ale, ale. Dopiero teraz sobie przypominam. Widzisz, wypiłem jeden kieliszek za dużo. 

Przecież dzisiaj i o tobie była mowa na wernisażu. O tobie i o ogrzewalni. Tylko jedni 

mówili, żeś się rozpił, a drudzy żeś zwariował. Ale jedni i drudzy potwierdzili, żeś zamieszkał 

w przytułku dla żebraków. A jak jest naprawdę? 

     Chmielowski milczał. Malarz znowu zapytał: 

     - Malujesz? 

     - Nie. 

     - Dlaczego? 

     - Nie ma kiedy. Nie ma gdzie. A poza tym powiedziano: „Kto przyłoży rękę do pługa, 

niech się nie odwraca”. 

     - O, jak ty Ewangelię cytujesz, toś ty niebezpieczny. No, teraz poważnie. Mógłbyś 

wspierać żebraków. Mogę ci pomóc. Urządzę ci wystawę w Paryżu. Mam dość znajomych. 



Twoje malarstwo na pewno się tam spodoba. 

     - A co z nimi? 

     - Z kim: „nimi”? 

     - Z pijakami, złodziejami, z dziadami, z dziadówkami – jak to tu w Galicji nazywają. 

     - Mówię przecież: będziesz miał dość pieniędzy, żeby ich wspierać. 

     - Oni nie pieniędzy potrzebują ale serca. 

     - Ja tu zwariuję. Ja wracam do Paryża. Czy wy wszyscy naprawdę macie dobrze w głowie? 

     - Czy mam zawracać? – przerwał fiakier. 

     - Dokąd zawracać? 

     - Na dworzec kolejowy. 

     - Na jaki dworzec kolejowy? 

     - Przecież jaśnie pan powiedział, że jedzie do Paryża. 

     - Do ogrzewalni jedź, durniu. Do ogrzewalni. Przecież ja tego pijaka w Paryżu nie 

potrzebuję. 

     - Dobrze, proszę jaśnie pana. 

     - Adam – malarz zaczął spokojniej – jak ty masz już takie ciągoty do nawracania 

zbłąkanych dusz na dobrą drogę, to zajmij się choćby malarzami. Proszę bardzo.                     

Możesz zacząć ode mnie. Ja też piję, i to od czasu do czasu piję tęgo. A muszę ci powiedzieć, 

że to nie jest moja największa słabość. Takich jak ja jest bardzo wielu. Zapewniam cię.                        

A więc? Nie mógłbyś się przestawić? 

     - Wy macie dość opiekunów, mecenasów, spowiedników. Ci nie mają nikogo.                               

A zresztą. Ja nie nawracam. Ja pomagam im żyć. 

     - Ale dlaczego, u diabła, ty zajmujesz się żebrakami i pijakami – malarz znowu 

wybuchnął. - To hołota. To już gnój, błoto. Nawet jak się uda któregoś z nich zatrzymać, to 

już żaden pożytek. Będą ci najwyżej koszyki wiklinowe wyplatali do śmierci. 

     - To też ludzie. To też Polacy. 

     - Też Polacy, mówisz mi znowu ty! – wykrzyknął malarz. – Na wernisażu było bez 

przerwy o tym. Polska im z gęby nie schodziła. Obrazy były dobre – powiedział spokojniej – 

ale wino gorsze. Tośmy poszli do Michalika. I tam to samo. Wszyscy mówią o Polsce.                    

Do zwariowania. Ja wracam do Paryża. 

     Trzasnęły drzwiczki gdzieś wysoko i rozległ się ostry dźwięk trąbki. Hejnał.                

Przejeżdżali obok kościoła Mariackiego. 

     - O, słyszysz? Jeszcze tego brakowało. Wy tu jeść nie macie co, ale strażak co godzinę 

trąbi – żeby tradycji stało się zadość. I co więcej z Polski zostało? Co tu w Krakowie można 

jeszcze robić? Dawna stolica Polski i Litwy. Potęgi równej największym mocarstwom 

Europy. Zostało parę kawiarni, kilka pałaców i teatr, gdzie cały ten światek upaja się 

„Weselem” Wyspiańskiego. Do tego jeszcze tych trochę rzemieślników, kupców i Żydów.             

Ile liczą „polskie Ateny”, stolica duchowa narodu polskiego? Parędziesiąt tysięcy ludzi.                

Tyle co byle jakie miasteczko francuskie. Widzisz, do czego was doprowadzili zaborcy, 

oczywiście z miłościwie panującym Franz Jozefem na czele. A ty się zajmujesz żebrakami. 

     - Nie, ja się nie zajmuję. Ja też jestem żebrakiem. 

     - Nie mów mi takich rzeczy. Ja nie chcę tego słuchać. Tyś powinien malować. Ty masz 

talent większy niż ja. 

     - Naprawdę nie mam kiedy. Jak posprzątam zarzyganą podłogę, spalę zawszone łachy, 

obmyję tych, co się dźwignąć już nie mogą, napalę w piecu, zagotuję wodę, zrobię herbatę, 

nakarmię tych, co nie wstają... 

     Malarz przerwał mu: 

     - Jak to? To ty sam to musisz robić? Nie ma nikogo do takiej roboty? 

     - Na tom tam jest. Owszem, są już i tacy, którzy mi w tym pomagają. Jak mam trochę 

czasu, to idę po prośbie. Od drzwi do drzwi. Albo od sklepu do sklepu. 



     - I dają ci? 

     - Jedni dają, drudzy nie dają, a nawet zwymyślają. Ale Kraków, sam mówisz, jest mały.        

To już teraz wiem, do kogo iść, a kogo unikać. 

     - Co ci dają? 

     - Dają jarzynę, ziemniaki, kaszę, groch, pieniądze. Czasem dają płaszcze, odzienie.             

Pakuję to do wózka i ciągnę dalej. 

     - A chodzisz do swoich dawnych przyjaciół, znajomych, takich co mają naprawdę 

pieniądze? 

     Zamilkł. Po chwili powiedział jakby ze wstydem: 

     - To dopiero wtedy, jak nam jest już bardzo ciężko. 

     - Ale, ale, słyszałem o twoim dziwnym zwyczaju. 

     Zamarł, bo się domyślił, co usłyszy. Nie chciał, żeby to było teraz powiedziane.               

Mruknął do siebie, jakby się strofował: „Powiedziano, trzeba dać wszystko i nie 

przywiązywać się do niczego”. Malarz tego nie dosłyszał. Niefrasobliwie, z pijacką 

dociekliwością wypytywał go dalej: 

     - Ty, jak słyszę, przychodzisz na takie wizyty z chlebem. I zostawiasz go na stole.                     

Prawda to? 

     - Prawda. 

     - Po co to robisz? Nie wszyscy są w stanie zrozumieć twoje intencje. 

     Pochylił głowę i mówił prawie jak do siebie: 

     - Po prostu trzeba być dobrym jak chleb na stole, który każdy może ukrajać czy ułamać, 

gdy głodny. 

     - Ej, ty, niepoprawny poeta. Ale, ale. Przypominam sobie, co mówiono na wernisażu: że ty 

i prostytutki zbierasz z ulic. 

     - Teraz już nie ja. Już znalazły się kobiety, które to robią. 

     - I tam jakaś wojna wybuchła między nimi a paulinami, którzy ich do swojego kościoła nie 

wpuszczają. 

     - Nie tak całkiem: nie chcieli dawać Komunii świętej. Ale już się uspokoiło. 

     - Podobno kardynał Dunajewski cię wzywał? 

     - A tak, wezwał mnie i musiałem mu wszystko opowiedzieć. I on interweniował. 

     Malarz znowu wybuchnął: 

     - O, to są wasze sensacje, którymi się epatują dostojne matrony w swoich salonach.                     

To są wasze skandale: Czy kobiety opiekujące się dziwkami mogą przyjmować Komunię. 

Zwariować można. I malarz, żyjący w ogrzewalni, dyskutuje o tym. Z kim? Z kardynałem.  

To dopiero widać, jak staliście się grajdołem, pipidówką. Czy nie macie naprawdę innych, 

poważniejszych tematów? 

     - Czy są ważniejsze nad takie pytania o człowieczeństwo? 

     - Ach, daj mi ty spokój z człowieczeństwem. 

     Wyjeżdżali z Grodzkiej. Po prawej stronie zabielał kościółek Świętego Idziego.                          

Za nim czerniał milczący masyw Wawelu. 

     - Jak widzę, król znowu nieobecny. Ile razy przyjadę do Krakowa, nie zastaję króla.                                

A zabudowania wawelskie zamienione na koszary?! – wykrzyknął nagle malarz. 

     - Nie wiem – odpowiedział spokojnie. 

     - Bo tego nie mogę znieść. 

     - Czego? – spytał tym samym co poprzednio tonem. 

     - Właśnie tego: że na wawelskim zamku panoszy się żołdactwo austriackie, że profanują 

nam nasze świętości narodowe. Żeście tak sparcieli, żeście skarleli. Patrz, jak twoja stolica się 

szybko skończyła: i już Kazimierz. 

     W świetle rzadko stojących lamp bielały szyldy z niebieskimi napisami w języku 

hebrajskim. Ciągnęło czosnkiem i cebulą. 



     - Musiałem wyjechać. Nie wytrzymałem i nie wytrzymuję tego. 

     Przerwał mu: 

     - Nie wytrzymałeś, twoja sprawa. Tylko przypadkiem nie nazywaj tego bohaterstwem.    

Czy uważasz, że tak wszyscy powinni zrobić: wyjechać za granicę, ponieważ kraj nasz zajęli 

wrogowie i nas niszczą? Ponieważ zubożeliśmy? 

     - Kto potrafi coś reprezentować. 

     - To znaczy, w kraju powinna zostać hołota, sprzedawczyki i nędzarze? Przecież trzeba 

zostać na straży tej ziemi. Trzeba budować to społeczeństwo. 

     - Ja za granicą wysoko noszę imię Polski. 

     - To nie wystarcza. Jeżeli cię ten naród zrodził i wychował, ponosisz za niego 

odpowiedzialność. 

     - Pas. Nie spierajmy się. Jedno ci chcę powiedzieć, bo może tego nie wiesz, co ja zdążyłem 

usłyszeć: nie wszyscy są zachwyceni twoją działalnością. Słyszałem sprzeciwy, że 

utrzymujesz darmozjadów, że popierasz lenistwo, że stworzyłeś azyl dla świata 

przestępczego. 

     - A co, lepiej wytruć ich jak szczury? – uniósł się. – Niech wymarzną jak karakony?  

Mamy do tego prawo? A czy my sami nie jesteśmy winni, że oni są tacy? Dość się nad tym 

namedytowałem, nim wybrałem tę drogę. 

     - Bo ty jeszcze do tego zabraniasz, aby do twego królestwa wchodziła policja. 

     - Tak. Nawet postawiłem takie prawie ultimatum – uśmiechnął się do siebie. 

     - Ale, ale. Jeżeli dobrze zrozumiałem, ty dostałeś od magistratu jakąś chałupę dla swoich 

żebraków. Już nie pamiętam, gdzie to jest, ale chyba też gdzieś tu, na Kazimierzu.                           

Czy się mylę? 

     - Tak, na Krakowskiej. Ale to nie ja otrzymuję. Ona zostaje własnością magistratu.                    

Nie chcę nic mieć. 

     - Toś ty tak drugi Franciszek z Asyżu. 

     - Nie. Tu chodzi o moich biedaków. Mówiłem ci. Oni nie znoszą opiekunów.                      

Najpierw chciałem tak im pomagać, ale mnie odrzucili. Teraz jestem jednym z nich i dopiero 

tak jest dobrze. 

     - Tośmy są na miejscu, proszę jaśnie pana – odezwał się fiakier. 

Stali przed niskim, ciemnym barakiem. 

     - Mogę wejść i zobaczyć to twoje królestwo? 

     - Nie rób tego. Oni nie są do oglądania. 

     - Pomyśl o założeniu zakonu, który by się opiekował żebrakami. 

     - Nie, w żadnym wypadku. Bo to oznaczałoby podział między opiekującymi się i 

„opiekowanymi”. To potem zależności, stopnie, własności, pieniądze. Nie. Ja jestem też 

żebrak, taki sam jak oni. Ja też nic nie mam na grzbiecie więcej niż oni, ja też nie mam w 

kieszeni. Nawet nie mam na jutro. 

     - Jest to jakieś samobójstwo, ale chyba cię rozumiem. Jeżeli ty w tym wytrwasz, to się nie 

zdziwię. Tylko czy znajdziesz takich, co pojmą twoje idee? Wiesz, jak było z franciszkanami. 

     - Powtarzam, nie porównuj mnie z zakonnikami, bo nim nie jestem. Ani ja, ani moi 

towarzysze. Owszem, chcą z nas zrobić zakonników. Naciskają na mnie. 

     - A co ty na to? 

     - Bronię się. Bo tu co innego. Albo – albo. Jak odejdę od swoich założeń, to skończy się 

wspólnota. Będą dobrzy zakonnicy i złe dziady, które oczywiście pouciekają. Nie ma innej 

możliwości. 

     - A przyjmiesz mnie do ogrzewalni, jak się całkiem rozpiję i roztracę to, co mam? 

     Uśmiechnął się, wstał. Uścisnęli się. Jeszcze go chwilkę trzymał w uścisku i odpowiedział: 

     - Wracaj. Wracaj do kraju i tu maluj swoje obrazy, bo potrzeba również takich jak ty,  

byśmy nie sparcieli. 


