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Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś. 

Modlitwa  

Na ostatnich katechezach wiele mówiliśmy o naszej Ojczyźnie. Wiemy, że za Polskę powinniśmy się 

modlić. Prośmy więc, aby Pan okazał swoje miłosierdzie. Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: 

„zmiłuj się, Panie”:  

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie. Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie. Nad 

ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie. Jezu, nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami. 

46 IVJesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 248 Jezu, nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.  

Z „Litanii Narodu Polskiego”, http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/ojcz.htm 

Zapoznajcie się z  postać Tomasza Budzyńskiego, lidera zespołu rokowego Armia, który nie wstydzi się 

na koncertach mówić, a nawet śpiewać o Jezusie i Jego miłości do człowieka. Następnie odczytuje 

fragment jego wspomnień zaczerpnięty z książki pt. „Radykalni”. Wydarzenia miały miejsce 

kilkanaście lat temu w Poznaniu na przystanku autobusowym: „Otoczyli mnie. Byłem sam. Nagle 

jeden nich mówi: «No co, Budzyński, w Chrystusa wierzysz? Chcesz w szpitalu wylądować?». I nawijał 

takie teksty. Bałem się. Ich było dziesięciu, nie miałem żadnych szans, mieli prawdopodobnie jakieś 

noże pochowane… Nie było sensu grać chojraka. Ten facet stał nade mną i pienił się. Straszył, że 

wyląduję w szpitalu. Ja mu odpowiedziałem: «Tak, wierzę w Jezusa». On wymachiwał mi przed 

nosem pięścią, a ja mu powiedziałem: «Człowieku, ja się ciebie wcale nie boję». A on wtedy bach 

mnie w nos. Popłynęła krew. Stał dalej nade mną i pytał: «Co, a teraz wierzysz jeszcze?». A ja mówię: 

«Tak, wierzę» i wtedy pomyślałem sobie: «O kurde, teraz to już mnie chyba zakopią». A tu cud. 

Siedzieli wokół mnie, żebym im nie zwiał i ten, który siedział najbliżej, mówi: «Zostawcie go. On już 

tak będzie chyba zawsze wierzył». A ja w duchu pomyślałem sobie: «Panie Jezu, dzięki Ci! Oby to było 

proroctwo! Żeby to się sprawdziło»”.  

Radykalni, Z Budzym, Dzikim, Maleo i Stopą rozmawia Marcin Jakimowicz, Katowice 1997, s. 30-31. 

Przeniesiemy się do czasów, kiedy dopiero zaczynało się kształtować państwo polskie. Znacie już życie 

i okoliczności męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Teraz posłuchajcie historii o kamedułach, którzy 

ponieśli śmierć męczeńską ponad tysiąc lat temu, w 1003 roku. Historia została opisana w 

encyklopedii wydanej w 1873 roku, dlatego charakteryzuje się specyficznym, w wielu momentach 

archaicznym stylem. Wysłuchajcie jej w skupieniu, starając się zapamiętać jak najwięcej faktów. 

Święty Romuald, na prośby Bolesława Chrobrego, króla polskiego, przysłał z Włoch do Polski dwóch 

swoich zakonników: Benedykta i Jana, do których przyłączyło się trzech innych: Mateusz, Izaak i 

Chrystjan. Towarzyszyli oni najprzód św. Wojciechowi do Prus, lecz gdy po męczeństwie św. biskupa 

przez Prusaków prześladowani i wypędzeni zostali, powrócili do Wielko-Polski i osiedli na pustyni, w 

pobliżu miasta Kazimierza. Tu, zbudowawszy sobie z chrustu oddzielne szałasy, żyli na osobności, 

unikając obcowania nawet między sobą i zajmując się modlitwą i rozmyślaniem. Ciągle ścisły post 

zachowywali tak, iż niektórzy z nich raz tylko na tydzień, a inni, słabszego zdrowia, dwa razy posilali 

się chlebem, wodą i jarzynami. Włosiennica jedyną była ich odzieżą. Sypiali na gołej ziemi, 

podłożywszy kamień pod głowę. Król Bolesław, dowiedziawszy się o świątobliwem życiu owych 

http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/ojcz.htm


pustelników, osobiście ich nawiedził, a poleciwszy siebie i całe swoje królestwo ich modlitwom, hojną 

obdarzył jałmużną. Lecz pustelnicy odesłali natychmiast królowi jego dary przez Barnabę, jednego ze 

swych braci. Tymczasem rozbójnicy, dowiedziawszy się o królewskich darach, tej samej nocy napadli 

na modlących się pustelników, żądając od nich wydania im skarbów. Nie wierząc zeznaniu 

pustelników, że skarby odesłane królowi, a chciwi zdobyczy, nic znaleźć u nich nie mogąc, przywiązują 

ich do słupa, biczują, rozpalonemi główniami dręczą ciało, a w końcu mieczem ich ścinają. – Król, 

uwiadomiony o tem, co zaszło, z wielką uroczystością sprowadził ich zwłoki do m. [miasta] 

Kazimierza, zkąd 1005 r. przeniesiono je do Gniezna. Barnaba, powróciwszy na pustynię, po 

dawnemu sam jeden żył świątobliwie, a gdy wkrótce umarł, z rozkazu króla pochowany został w 

jednym z nimi grobie. W miejscu pobytu owych świętych pustelników, dla uczczenia ich pamięci, 

Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowłocławski, ok. r. 1640 swoim kosztem wystawił kościół i 

klasztor kamedułów.  

Notatka do zeszytu 

Być wiernym Panu Bogu do końca to zadanie dla każdego z nas. „Wczoraj” wierni byli męczennicy, 

którzy nie wahali się przelać krwi, by być świadkami Jezusa. „Dziś” są takimi ci, którzy starając się 

dochować wierności Chrystusowi, gotowi są na różnego rodzaju przykrości i upokorzenia ze strony 

innych ludzi. 
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Modlitwa „Ojcze nasz…” 


