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Widział 
Boga Ojca

Lucas Maeda de Olivera z Brazylii był 
w stanie krytycznym. Lekarze twier-
dzili, że jeśli dziecko przeżyje, to 
z dużą dozą prawdopodobieństwa 
będzie niesprawne umysłowo. Wów-
czas zdarzył się cud, który otworzył 
drogę do kanonizacji pastuszków 
z Fatimy: Franciszka i Hiacynty Marto. 

Jan Mela

Bóg wiele 
dla mnie 

zrobił

Arka 2018

Festiwal 
Filmów 

Chrześcijańskich

3 zabory 
– jedna Polska

Kościół w 1918 roku
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Stowarzyszenie Rafael

Za kilka dni będziemy przeży-
wać uroczystość Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny, a tym samym 
wspominać tych, którzy odeszli od 
nas do Pana oraz modlić się za nich. 
Stając nad ich grobami, odmawiaj-
my „Koronkę za zmarłych” (str. 16).

Na ten szczególny czas poleca-
my rozmowę z ks. Mariuszem Ber-
nysiem, kapelanem Centralnego 
Szpitala Klinicznego przy ul. Ste-
fana Banacha w Warszawie, który 
mówi, czym jest śmierć, jak dobrze 
ją przeżyć oraz czy powinniśmy się 
bać momentu przejścia do życia 
wiecznego.

W obecnym numerze polecamy 
w sposób szczególny historię 10-let-
niego Brazylijczyka, który został 
uzdrowiony dzięki wstawiennictwu 
pastuszków z Fatimy, oraz świadec-
two nawrócenia znanego podróżni-
ka – Jana Meli.

W czasie, kiedy przeżywamy  
15. rocznicę wydania pierwszego 
numeru „Dobrych Nowin”, dzięku-
jemy Wam za każdy dar, za każdą 
modlitwę. Zachęcamy do dalszego 
wspierania naszego magazynu i za-
kupu okolicznościowych cegiełek!

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

     Drodzy Czytelnicy!

Panie Jezu, zanim wstąpiłeś do nieba, przekazałeś swoim 
uczniom polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Odpowiadając na to wezwanie, 
pragniemy prosić Ciebie, Panie, za „Dobre Nowiny”, które rozda-
wane są w różnych miejscach nie tylko Polski, lecz także świata.

Jej twórcy chcą przez to dzieło nieść Dobrą Nowinę, chcą sze-
rzyć Twoją naukę, pisać o cudach, które czynisz, Panie, w życiu każ-
dego z nas. Pragną uświadamiać i docierać z „Ewangelią”, która jest 
Dobrą Nowiną, do coraz większej liczby ludzi.

Prosimy więc, Panie Jezu, pomagaj im w tym dziele! Niech Duch 
Święty daje natchnienie dziennikarzom, by dobrze wybierali tematy, 
o których mają pisać Niech stawia na drodze wydawcy i zespołu 
pracującego przy tym dziele ludzi, którzy będą „Dobre Nowiny” 
wspierać duchowo i materialnie. Błogosław, Panie, Darczyńcom 
tego dzieła.

Wierząc, że „Dobre Nowiny” będą się dalej rozwijać, mówimy 
dziś w wielkim zawierzeniu: „Jezu, Ty się tym zajmij”. 

Amen.

Modlitwa w intencji „Dobrych Nowin”

Co, że się tak
po nocy włóczycie?

Z br. Marianem Markiewiczem, 
kierowcą ks. kard. Karola Wojtyły, 
rozmawia Mariusz Talarek.

Jan Paweł II jest trzecim na liście pa-
pieży o najdłuższym pontyfikacie, który  
– w jego przypadku – trwał prawie 27 lat.
Jan Paweł II odbył 104 podróże za-

graniczne, odwiedzając 130 krajów. Po-
nadto odbył 145 podróży po Włoszech. 
Jako papież dziewięciokrotnie odwiedził 
Polskę. W czasie podróży zagranicznych 
przebył ponad 1 700 000 km, co odpowia-

da ponad 42-krotnemu okrążeniu Ziemi 
wokół równika lub prawie 4,5-krotnej śred-
niej odległości między Ziemią a Księżycem.
 Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik,  

14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 
43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy, 
mianował 240 kardynałów, 2,5 tys. bisku-
pów, wyświęcił ponad 2 tys. księży, kanoni-
zował 478 świętych, beatyfikował 1318 bło-

gosławionych, przewodniczył 5 posiedze-
niom plenarnym Kolegium Kardynalskiego,  
6 zgromadzeniom generalnym zwyczaj-
nym synodu biskupów, jednemu zgroma-
dzeniu nadzwyczajnemu synodu bisku-
pów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym 
synodu biskupów, przyjął ok. 1400 osobi-
stości politycznych oraz wygłosił ok. 4 tys. 
przemówień.

Pontyfikat w liczbach

16 października byłem na 
placu św. Piotra jako jeden z nie-
licznych Polaków. Habemus 
Papam – to sformułowanie 
typowe dla chwili ogłosze-
nia każdego nowego pa-
pieża wzbudziło entuzjazm 
ludzi. I kiedy kard. Pericle 
Felici powiedział: Carolum, 
ja już wiedziałem, że chodzi 
o kard. Karola Wojtyłę. Wte-
dy było tylko dwóch kardy-
nałów o tym imieniu – drugim 
był Carlo Confalonieri, dziekan 
Świętego Kolegium Kardyna-
łów, ale on miał już ponad 80 lat 
i nie mógł brać udziału w kon-
klawe. Był na placu św. Piotra 
i oczekiwał wyniku konklawe. 
Wiedziałem więc, że wybrano  
kard. Wojtyłę. Serce mocno zabi-
ło z radości. Na placu św. Piotra 

jednak zapadła cisza. Nastąpiła 
konsternacja. Chwilę później 
z ust do ust podawano sobie 
jedno słowo: Polacco. I to jakby 
uspokajało. 

Trzeba było czekać całe 
pół godziny, zanim nowy 

papież pojawił się na bal-
konie bazyliki św. Piotra. 
Kiedy zabrał głos, po-
konał pewne tradycje, 
które nakazywały pa-
pieżowi tylko udzielić 
błogosławieństwa. On, 
zdając sobie sprawę 

z tego, że nastąpił praw-
dziwy przełom – minęły 

cztery wieki i oto pojawia 
się papież nie Włoch – zaczął 

mówić po włosku, wzbudzając 
entuzjazm. Przyszedł „z dalekie-
go kraju”, ale ciągle był bardzo 
bliski temu wszystkiemu, co sta-
nowi o tożsamości kultury euro-
pejskiej i śródziemnomorskiej, 
co wiąże się z tą samą wiarą, co 
przejawia się w wielkiej poboż-

ności Maryjnej. To budziło entu-
zjazm i radość. 

Gdy wychodziłem z placu 
św. Piotra, miałem już wydru-
kowany wtedy, w ciągu tego 
krótkiego czasu, numer spe-
cjalny „L’Osservatore Romano”, 
gdzie na pierwszej stronie było 
ogromne zdjęcie Karola Wojty-
ły i krótki życiorys. A to znaczy, 
że liczono się z ewentualnością 
jego wyboru i już była przygoto-
wana odpowiednia płyta, żeby 
ją zaraz puścić do maszyny i wy-
drukować. Kiedy wracałem do 
domu, byłem bardzo szczęśliwy, 
a ten numer „L’Osservatore Ro-
mano” zachowuję jako pamiątkę 
tamtego dnia. A szczęście, że on 
był tak długo i tak pięknie pro-
wadził Kościół, pozostaje.

Ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

fot. M. Pabis

Jan Paweł II – papież „z dalekiego kraju”
16 października  minęło 40 lat 
od czasu, gdy cały świat usły-
szał słowa: Habemus papam!, 
a chwilę później na balkonie 
bazyliki św. Piotra ukazał się 
Jan Paweł II, nowy papież  
– Polak. 
W trzecim dniu pamiętne-
go konklawe na Stolicę 
Piotrową został wybrany 
kard. Karol Wojtyła. Był 
pierwszym od 455 lat 
papieżem spoza Włoch. 
Przyjął imię Jan Paweł II. 

W homilii podczas mszy 
świętej inauguracyjnej, 

odprawionej 22 paździer- 
nika 1978 r., wypowiedział sło-

wa, które stały się przesłaniem 
jego pontyfikatu: „Nie lękajcie się, 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystu-
sowi, otwórzcie drzwi Jego zbawczej 
władzy”.

Kiedy spotkał się Brat z Kardy-
nałem owego pamiętnego paź-
dzierniku?
3 października przyleciał do 
Rzymu na pogrzeb Jana Pawła I. 
Odebrałem go z lotniska Fiumi-
cino i zawiozłem prosto do bazy-
liki św. Piotra, gdzie na katafalku 
wystawione było ciało zmarłego 
papieża. Tam długo się modlił. 
Stamtąd udaliśmy się do Polskie-
go Kolegium Papieskiego, gdzie 
rezydował podczas swoich rzym-
skich pobytów.

Jak wyglądały ostatnie chwile 
przed konklawe?
Podczas uroczystości żałobnych 
odbywają się liczne spotkania 
kardynałów, zarówno rano jak 
i po południu. Na spotkania, wraz 
z ówczesnym sekretarzem ks. Sta-
nisławem Dziwiszem, odwoziłem 

Kardynała i czekałem na niego.  
13 października otrzymaliśmy in-
formację, że bp Andrzej Deskur, 
przyjaciel Kardynała, zachorował. 
Udał się więc śpiesznie w odwiedzi-
ny do niego na Watykan. To uczyni-
ło go jakimś bardziej zamyślonym. 
Tego dnia również odbyła się 
ostatnia msza święta kardyna-
łów do Ducha Świętego o wybór 
nowego papieża. Po powrocie 
do domu Kardynał, jak zawsze 
w takiej charakterystycznej sobie 
gwarze góralskiej, zwrócił się do 
mnie: „Marianku, a ostrzygłbyś 
mnie, żebym jakoś wyglądał na 
tym konklawe?”. Ostrzygłem. Wło-
sy Ojca Świętego przechowuję do 
dzisiaj i mam je jako relikwie.

Czy już wtedy Brat odczuwał, że 
ma do czynienia z przyszłym pa-
pieżem?

To „coś”, że dzieje się coś innego, 
można było już odczuć w sierp-
niu podczas minionego konkla-
we po śmierci Pawła VI. Jednak 
ten przyjazd październikowy 
był jeszcze inny. Od momentu, 
kiedy odebrałem go z lotniska, 
poprzez cały ten czas pobytu za-
chowanie Kardynała było inne. 
Był bardziej zamyślony, bardziej 
rozmodlony. Zazwyczaj, jak ktoś 
w Kolegium wchodził do kapli-
cy, to reagował i gestem ręki 
dawał znak, że pozdrawia, że 
widzi – siadał zawsze w ostat-
niej ławce bez oparcia, klęczał. 
A  tym razem był bardzo sku-
piony, jakby był i jakby go nie 
było. Nie reagował na przycho-
dzących do kaplicy. Zatopiony 
był w modlitwie z głową ukrytą, 
opartą o ręce na łokciach. Jakby 
zastygły.

Jak wyglądał dzień rozpo-
częcia obrad konklawe?
14 października po rannych 
przygotowaniach, po obie-
dzie pojechaliśmy – Kardy-
nał, ks. Dziwisz i ja – do kliniki 
Gemelli, do bp. Deskura. Kar-
dynał porozmawiał o stanie 
zdrowia z lekarzami. Stam-
tąd zawieźliśmy go do Wa-
tykanu. Kardynał w mieszka-
niu bp. Andrzeja przebrał się 
w strój kardynalski i podje-
chaliśmy pod bramę konkla-
we. W tym miejscu się rozsta-
liśmy. Jak się okazało, został 
tam już na stałe, a moja rola 
się zakończyła.

Kiedy Brat osobiście spotkał 
się już z papieżem Janem 
Pawłem II?
Następnego dnia po wybo-
rze. Ksiądz Dziwisz przyjechał 
do Kolegium i polecił, żebym 
przygotował samochód. 
Trzeba było spakować rze-
czy Ojca Świętego i zawieźć 
do Watykanu. Pojechaliśmy 
we trzech: ks. Józef Michalik, 
ksiądz sekretarz i ja. Zawieź-
liśmy windą walizki do pa-
pieskiego apartamentu. Gdy 
dotarliśmy, Ojciec Święty był 
w kaplicy. Poszliśmy tam. 
Nogi mieliśmy drżące, bo 
gdzie nam chodzić po papie-
skich apartamentach... Zoba-
czyliśmy papieża modlącego 
się brewiarzem. Uklęknę-
liśmy na progu kaplicy, bo 
z  wrażenia nie mieliśmy 

śmiałości iść dalej. Przyszedł ksiądz 
sekretarz i nas ośmielił, żebyśmy 
podeszli bliżej i się przywitali. Pod-
szedłem do Ojca Świętego i z gó-
ralska, z akcentem odważyłem się: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”, a Ojciec Święty równie 

z gwarą „Na wieki wieków! Co, że 
się tak po nocy włóczycie?” – pytał. 
„A no przyszliśmy Ojca Świętego 
odwiedzić...” – odpowiedziałem, 
a on na to: „No to jak żeście przyszli, 
to chodźcie, to może jako razem 
w tej chałupie nie zginiemy...”. Za-
mknął brewiarz, wstał i poszliśmy 
razem zwiedzać apartamenty pa-
pieskie.

Czyli w takim normalnym kon-
takcie niewiele się zmieniło?
Pytają mnie często, jak odbiera-
łem Jana Pawła II z jego pierw-
szych lat pontyfikatu, a jak z póź-
niejszych. On się nie zmienił. 
Był taki jak w czasach, kiedy był 
kardynałem. Tak samo każdego 
szanował jako Gospodarz Waty-
kanu. Jego wielkość była w tej 
normalności. Często na widok od-
wiedzających uśmiechał się, więc 
człowiek podchodził do niego jak 
do ojca.

Mija 40 lat. Czy Brata wspomnie-
nia o Ojcu Świętym zacierają się, 
czy wręcz przeciwnie, bardziej 
o nim pamięta?
Ja z nim codziennie dyskutuję.

Dyskutuję?
Tak. Jakby to powiedzieć po gó-
ralsku – swarzę się z nim. Jak tylko 
zmarł, to już się nie modliłem za 
niego, ale do niego i tak już mi 
zostało od dnia śmierci. Ci, którzy 
wiedzą, że się z nim znałem, cza-
sami przychodzą i proszą, żebym 
pomodlił się w ich sprawie. Mó-
wią, że mnie wysłucha, bo byłem 
tak blisko...

Wysłuchuje?
Wysłuchuje.

Dziękuję za rozmowę.

fo
t. 

A
. B

uj
ak

fot. M
. Talarek
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Polski Kościół Anno Domini 1918

Polscy święci w 1918 r.
2 4 - l e t n i  k l e r y k  M a k s y m i l i a n  
M. Kolbe studiował wtedy w Rzymie, 
a 16 października tego roku założył  
Rycerstwo Niepokalanej.

Trzynastoletnia Faustynka Kowalska 
chodziła jeszcze do szkoły w Świnicach 
Warckich. 

53-letnia Urszula Ledóchowska prze-
bywała z urszulankami w Danii, kon-
tynuując pracę pedagogiczną, m.in. 
w ochronce dla sierot po polskich emi-
grantach, i aktywnie działała na rzecz 
Niepodległej.

58-letni Józef Bilczewski – wielki czci-
ciel Matki Bożej Częstochowskiej Królo-
wej Polski – od 18 lat pełnił już posługę 
arcybiskupa diecezji lwowskiej.

Lwowski „Apostoł Bożego Miłosier-
dzia” 73-letni Zygmunt Gorazdowski 
od czterech lat mieszkał już w domu 
swoich „duchowych córek” – Sióstr  
św. Józefa we Lwowie, gdzie zmarł  
1 stycznia 1920 r.

76-letni abp Józef Sebastian Pelczar 
– od 18 lat był już ordynariuszem diece-
zji przemyskiej. Opracowywał i wcielał 
w życie program „duchowego odrodze-
nia się narodu polskiego”, którego funda-
mentem była nasza katolicka wiara.

Brat Albert nie dożył dnia niepodległo-
ści. Zmarł niemal dwa lata wcześniej. Od 
dziesięciu lat nie żył już także karmelita 
bosy o. Rafał Kalinowski, a Jana Pawła II 
nie było wtedy jeszcze na świecie (uro-
dził się w 1920 r.)

11 listopada 1918 r. polski Kościół wyglądał całkiem inaczej niż dziś. Granice diecezji do-
stosowane były do granic zaborów, nie mieliśmy ani jednego kardynała, ale za to... dwóch 
prymasów. Księża musieli obsługiwać bardzo duże parafie, a prześladowane przez zaborców 
zakony z wolna zaczynały się dopiero odradzać. Kościół odegrał bardzo dużą rolę w odbudo-
wie i scalaniu podzielonego dotąd państwa. 

11 marca 1917 r. w Warszawie, która 
opuszczona przez Rosjan znajdowała 
się już w rękach Niemców, odbyło się 
pierwsze – od czasów Sejmu Wielkie-
go (1789-1782) spotkanie Episkopatu 
Polski, na które zjechali hierarchowie 
ze wszystkich zaborów. Okazją było 
stulecie istnienia archidiecezji warszaw-
skiej. W posiedzeniu uczestniczyło czte-
rech arcybiskupów, ośmiu biskupów 
i dwóch administratorów apostolskich. 
Obradom przewodniczył prymas Króle-
stwa Polskiego abp Aleksander Kakow-
ski. Hierarcha ten (za zgodą papieża Be-
nedykta XV oraz ówczesnego prymasa 
Polski metropolity gnieźnieńsko
-poznańskiego abp. Edmun-
da Dalbora) wszedł także 
w skład Rady Regencyjnej 
zaprzysiężonej 27 paździer-
nika 1917 r. w katedrze  

św. Jana w Warszawie. Z Radą Stanu stanowiącą za-
lążek odbudowywanego państwa współpracowało 
również wielu innych polskich duchownych. 

W grudniu 1918 r. odbyło się pierwsze posiedze-
nie Episkopatu już w wolnej Polsce. Uczestniczyło 
w nim pięciu arcybiskupów i dwudziestu bisku-
pów (z wyjątkiem hierarchów z Wielkopolski, gdzie  
planowano powstanie).

Nuncjusz i dwóch prymasów

To właśnie Stolica Apostolska jako pierwsza 
uznała niepodległość Polski. Już 23 kwietnia 1918 r. 
– jeszcze zanim Rada ogłosiła pełną niepodległość – nawiązano 
zerwane przez zaborców bezpośrednie stosunki dyplomatyczne 
ze Stolicą Apostolską. Do Polski przybył ks. inf. Achille Ratti, mia-
nowany wizytatorem apostolskim Polski i Litwy (później został 
nuncjuszem II RP, a jeszcze później papieżem Piusem XI).

Salomonowym rozstrzygnięciem papieża było umocnienie 
polskiego Kościoła poprzez usankcjonowanie współistnienia 
dwóch prymasów (Kakowskiego i Dalbora) oraz wyniesienie 

obu do godności kardynałów (15 grudnia 1919 r.). Później 
papież postanowił, że honorowy tytuł prymasa Królestwa 

Polskiego wygaśnie wraz ze śmiercią kard. Kakowskie-
go, a najwyższym autorytetem w polskim Kościele stał 
się prymas Polski.

Posłowie w sutannach

33 duchownych (m.in. Józef Teodorowicz  
– arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego oraz 
późniejszy biskup katowicki Stanisław Adamski) 
zasiadło w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922). 
W 1921 r. Stolica Apostolska wysłała jednak sygnał,  
że polityczne zaangażowanie duchownych nie 
współgra z uniwersalną misją Kościoła i z czasem 
hierarchowie, a potem – po 1928 r.  
– także niżsi rangą duchow-
ni przestawali być posłami 
i senatorami. Zanim to się 

jednak stało, duchowni wnieśli duży 
i bardzo pozytywny wkład w two-
rzenie fundamentów odbudowy-
wanego państwa. Polscy duchowni 
brali również aktywny udział w po-
wstaniach: wielkopolskim, trzech 
śląskich, w akcjach plebiscytowych 
i wojnie polsko-bolszewickiej.

Kilka lat po odzyskaniu niepod-
ległości dokonano reorganizacji pol-
skiego Kościoła, m.in. uniezależniono 
go od struktur państw zaborczych, 
zmieniono granice metropolii i die-
cezji, przywrócono dawniej istnieją-
ce i powołano nowe, odbudowano 
struktury zakonne. W 1918 r. założony 
został Uniwersytet Lubelski (później-
szy KUL), a w 1925 r. podpisano kon-
kordat pomiędzy Stolicą Apostolską 
a Polską.

hb

Jednym z najważniejszych aktów religijnych w pierw-
szych latach II RP było – dokonane w obliczu bolszewic-
kiej ofensywy 1920 r. przez Episkopat Polski na Jasnej 
Górze – ponowne obranie Matki Bożej Królową Polski 
i poświęcenie narodu Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Wielkim kultem Polaków spod 
wszystkich zaborów cieszyła 
się Matka Boża Częstochowska 
 – nasza najukochańsza Królowa. 
To właśnie Ona nas łączyła i to 
Ją wezwaliśmy na ratunek, gdy 
granice Niepodległej przekroczyły 
bolszewickie hordy.

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, 1917 r. Na zdjęciu od lewej:  
Józef Ostrowski, kard. Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski.

A b p  A c h i l l e  R a t t i 
(późniejszy papież Pius XI) 
– pierwszy nuncjusz apo-
stolski w odrodzonej Polsce. 
Pozostał w Warszawie, kiedy 
w sierpniu 1920 r. wszyscy 
dyplomaci opuszczali ją 
w panice ze strachu przed 
nadciągającymi bolszewi-
kami. Był naszym wielkim 
przyjacielem i protektorem.

W listopadzie 1918 r. 
na Stolicy Piotrowej zasiadał 
papież Benedykt XV, wielki 
przyjaciel Polaków, całym 
sercem popierający nasze 
dążenia do niepodległości. 
W 1915 r. zarządził w całym 
chrześcijańskim świecie kwe-
stę na rzecz narodu polskiego. 
„Niech będą nieskończone 
dzięki Panu, że wzeszła już 
nareszcie jutrzenka zmar-
twychwstania Polski!” – pisał 
w przesłaniu do Polaków.

fot. Wikimedia Com
m

ons

Kard. Edmund Dalbor 
– wielkopolanin, patriota, 
arcybiskup gnieźnieński 
i poznański, prymas Polski. 
Zmarł w 1926 r. w wieku 
zaledwie 57 lat. 

Narodowym wotum za odzyskanie niepodległości był planowany od 1920 r., 
a odsłonięty dopiero w 1932 r. monumentalny pomnik Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Poznaniu. W 1939 r. Niemcy zrównali go z ziemią.

Zawsze z narodem

fot. Nicola Perscheid, D
eutsches Bundesarchiv/W

ikim
edia Commons
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Czym jest moment śmierci? Każ-
dy człowiek wie, że on musi na-
stąpić, ale nie każdy do niego 
świadomie się przygotowuje. Czy 
powinniśmy myśleć o nim stale, 
czy tylko pod koniec życia?
Ludzie na ogół nie myślą o śmier-
ci. Wypierają ten temat ze świa-
domości. A przecież dotyczy on 
każdego. Dopiero, gdy spotykają 
się z problemem cierpienia, gdy 
śmierć zbliża się, zaczynają o niej 
myśleć. W największym szpitalu 
klinicznym w Polsce: szpitalu Ba-
nacha w Warszawie, w którym po-
sługuję jako kapelan, spotykam się 
z tym problemem niemal codzien-
nie. Niemal każdego dnia „odpro-
wadzam ludzi” na tamtą stronę. 
Zdumiewa mnie ogromna różnica, 
jaka się często rzuca w oczy, mię-
dzy ludźmi, którzy mają głęboką 
wiarę i niewierzącymi. Choć każdy 
odczuwa lęk przed śmiercią, to dla 
ludzi niewierzących jej bliska per-
spektywa jest często ostateczną 
katastrofą. Często „zapadają się 
w głąb siebie” i jest to wielki dra-
mat. Natomiast ludzie głębokiej 
wiary przyjmują często koniecz-
ność odejścia z nadprzyrodzoną 
nadzieją, że to nie koniec. Niektó-
rzy, choć przykuci do łóżka, zacho-
wują się tak, jakby wybierali się 
w najważniejszą drogę. Nie tracą 
nadziei, uśmiechu. Są piękni. Cza-
sem to oni właśnie podtrzymują 
swoich bliskich na duchu. Pamię-
tajmy, że człowiek, który odchodzi, 
potrzebuje bardzo obecności przy 
nim kogoś bliskiego, potrzebuje 
też naszej modlitwy.

Czym ona jest dla niego?
Siła modlitwy jest nie do przece-
nienia. Kiedyś, wezwany na od-
dział intensywnej terapii do pew-
nego pacjenta, zauważyłem męż-
czyznę, który intensywnie patrzył 
na mnie. Podszedłem do niego 
i zapytałem, czy chce przyjąć sa-
krament namaszczenia chorych. 
Nie mógł już mówić, tylko skinął 
potwierdzająco głową. Mogłem 
go tylko zapytać, czy żałuje za 
wszystkie swoje grzechy. Wkrót-
ce potem umarł. Na drugi dzień 
przyszedł do mnie jego brat. Po-
wiedział mi, że zmarły nie chciał, 
aby do niego przyszedł ksiądz. 
Jednak rodzina nie traciła nadziei, 
gdyż ten pacjent odprawił kie-
dyś dziewięć pierwszych piątków 
miesiąca, z którymi jest związana 

obietnica zbawienia. Brat tego 
zmarłego wierzył, że to dzięki mo-
dlitwie i tamtym odprawionym 
pierwszym piątkom miesiąca ów 
pacjent dostąpił w ostatniej chwili 
pojednania z Bogiem. Dla mnie to 
był budujący przykład, jak Bóg do 
ostatniej chwili troszczy się o na-
sze zbawienie. Przykład potężnej 
siły modlitwy, która nas ocala. 

Towarzyszy ksiądz często umie-
rającym. Jak w oczach księdza 
wygląda moment śmierci?
Nie mogę się oprzeć wrażeniu, 
że jest to bardzo uroczysty i pod-
niosły moment w  wędrówce 
ziemskiej człowieka. W ten spo-
sób przeżywam każde spotkanie 
z odchodzącym pacjentem. Każda 
śmierć jest w moich oczach inna. 
Zawierzam każdego Bożemu miło-
sierdziu. Wiem, że przez ten sakra-
ment człowiek staje się dzieckiem 
Najwyższego Króla. Pamiętam, jak 
świat wstrzymał oddech, gdy od-
chodził św. Jan Paweł II. Ta śmierć 
była dobrodziejstwem dla nas. Za-
nikły spory, kłótnie, nienawiść. Lu-
dzie przystępowali do sakramentu 
pojednania. To była wielka lekcja 
wiary w niezgłębione miłosier-
dzie Boga nad nami. Przy udzie-
laniu sakramentu namaszczenia 
chorych odmawiam zawsze akt 
strzelisty do Bożego miłosierdzia: 
„O krwi i wodo, któraś wytrysnęła 
z najświętszego Serca Jezusowe-
go, jako zdrój miłosierdzia dla nas, 
ufamy Tobie”. Wierzę, że w tym 
momencie miłosierdzie Boże ma 
moc przemienienia wszelkiego zła, 
jakie nas w życiu niszczyło. Jest to 
moment triumfu miłosierdzia. 

Wielu ludzi doświadczyło śmierci 
klinicznej. Ci, którzy opowiada-
li o swoich przeżyciach, mówili 
o świetle, które ich przyciągało, 
wyjściu duszy z ciała, spotkaniu 
ze „świetlistą postacią” – Jezu-
sem. Jaką naukę powinniśmy 
z tego wyciągać?
Kiedyś pewien młody ojciec dwoj-
ga dzieci, który przechodził ope-
rację serca, bardzo się bał, że nie 
przeżyje i że więcej nie zobaczy 
dzieci. Operacja była wyjątkowa, 
przy częściowym znieczuleniu, 
gdyż wymagała współpracy z pa-
cjentem. W pewnej chwili usłyszał, 
że lekarze wpadli w panikę, bo coś 
poszło nie tak. Zaczął „odpływać” 
i rzeczywiście przeżył śmierć kli-

niczną. Opowiadał mi potem, że 
znalazł się w pięknym żółto-zło-
cistym świetle i Pan Bóg pokazał 
mu, ile razy ratował mu życie i ile 
razy już powinien nie żyć. Odczuł 
wielką miłość. Potem usłyszał, jak 
lekarze go reanimują, i wrócił do 
żywych. To doświadczenie uzdro-
wiło go z lęku przed śmiercią. Za-
tęsknił za tą Miłością, którą spotkał 
w chwili śmierci klinicznej. W tym 
kontekście przypomina mi się po-
wiedzenie Ojca Pio, że cierpienie 
prowadzi nas do bram raju, ale 
tam już nie wejdzie, tam wejdzie 
tylko miłość. Po tym zdarzeniu 
sam uczyniłem medytację na te-
mat własnego życia i uświadomi-

łem sobie, jak wiele razy Pan Bóg 
ratował mi życie.

A co mówi Kościół o tym, co czeka 
nas po śmierci? Czy możemy po-
móc bliskim zmarłym w osiągnię-
ciu nieba?
Całe Objawienie jest o tym, że 
Bóg stworzył nas po to, abyśmy 
mieli życie. Dlatego po śmierci 
tych, którzy za życia wybrali ży-
cie, czeka życie wieczne. Niestety, 
tych, którzy wybrali śmierć, czyli 
grzech – czeka śmierć wieczna. 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
uczy, że od razu po śmierci na-

stępuje sąd szczegółowy: „Każdy 
człowiek w swojej nieśmiertelnej 
duszy otrzymuje zaraz po śmierci 
wieczną zapłatę na sądzie szcze-
gółowym. Sąd szczegółowy albo 
dokonuje się przez oczyszczenie 
(czyściec), albo otwiera bezpo-
średnio wejście do szczęścia nie-
ba, albo stanowi bezpośrednio 
potępienie na wieki” (KKK, 393). 
Na końcu czasów, kiedy Chrystus 
powróci, nastąpi Sąd Ostateczny. 
„Królestwo Boże osiągnie swoją 
pełnię. Po sądzie powszechnym 
sprawiedliwi, uwielbieni w ciele 
i duszy będą królować na zawsze 
z Chrystusem, a sam wszechświat 
będzie odnowiony” (KKK, 769).

Oczywiście, liczymy na wielkie 
miłosierdzie Boga i wypraszamy 
je nie tylko dla siebie, lecz także 
dla wszystkich ludzi. Dlatego jest 
jeszcze dla wielu ta wielka szan-
sa czasu oczyszczenia w czyśćcu. 
Czyściec daje pewność wieczne-
go zbawienia, w nim daje nam 
świętość konieczną do wejścia do 
radości nieba. Ale przecież dotyka 
nas w życiu tak dużo cierpienia, na 
które nie mamy wpływu, że warto 
w pokorze ofiarować je Bogu za 
swoje grzechy i za grzechy swoich 
bliskich. W ten sposób też staje-
my się apostołami miłosierdzia 

Bożego. Nasi bliscy zmarli najbar-
dziej potrzebują naszej modlitwy. 
Dlatego dzień bez modlitwy za 
zmarłych jest w dużym stopniu 
stracony. Ludzie pytają, co mogę 
zrobić dla bliskiej osoby, która już 
odeszła. Tylko modlitwa, msza 
święta, odpusty, uczynki miło-
sierdzia mogą pomóc naszym bli-
skim zmarłym. Wielu ludzi dzisiaj 
odchodzi od wiary, nie modli się 
też za swoich bliskich zmarłych. 
W tej walce duchowej, jaka toczy 
się we współczesnym świecie, jest 
to wielki dramat. Teraz w okresie 
Wszystkich Świętych w mediach 
lansuje się Halloween. Takie od-
chodzenie od tradycji chrześcijań-
skiej jest bardzo bolesne. Podobał 
mi się przykład jednego z kapła-
nów, który ostrzegał rodziców nie-
przekazujących wiary dzieciom, 
że kiedyś, gdy będą po śmierci 
potrzebowali modlitwy bliskich 
za swoje zbawienie, oni mogą 
tylko przynieść na ich grób dynię. 
W tym groteskowym obrazie jest 
jednak ostrzeżenie dla nas...

Czy powinniśmy się bać momen-
tu przejścia do życia wiecznego?
Wszyscy lękamy się tego momen-
tu. Jest to przecież kres naszego 
ziemskiego życia. Sam Jezus prze-
żywał trwogę konania w Ogrój-
cu. Lęku nie da się uniknąć. Ale 
obserwuję przy ludziach chorych 
ogromną różnicę między podej-
ściem do śmierci ich samych, a po-
dejściem rodziny. Człowiek chory 
żyje już w innym świecie, ktoś na-
wet to określił „na innej planecie”. 
Dlatego zupełnie inaczej przyjmu-
je niektóre zdarzenia, np. rodzina 
bardzo boi się poprosić kapłana, 
gdyż jest przekonana, że chory 
pomyśli, iż to koniec. Tymczasem 
nie spotkałem jeszcze takiej reak-
cji chorego, żeby się przestraszył 
księdza. Chory jest raczej bardzo 
wdzięczny, że kapłan modli się 
o jego umocnienie i potrzebne ła-
ski. Mam też wrażenie, że u ludzi, 
którzy od dłuższego czasu zma-
gają się z chorobą, ten lęk przed 
śmiercią jest mniejszy. Nie umiem 
tego nazwać, ale czasami mam 
wrażenie, że jest przy nich duch, 
który odbiera ten paniczny lęk, 
daje pokój, że jest Chrystus, który 
pomaga im nieść krzyż. 

Dziękuję za rozmowę.

Dzień bez modlitwy za zmarłych 
jest w dużym stopniu stracony

Z ks. Mariuszem Bernysiem, 
kapelanem Centralnego 
Szpitala Klinicznego przy 
ul. Stefana Banacha  
w Warszawie, rozmawia 
Piotr Czartoryski-Sziler.
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RuszA tRzeCiA edyCJA

W listopadzie, w kolejne 
weekendy miesiąca, trwać 
będzie trzecia już edycja Festi-
walu Filmów Chrześcijańskich 
ARKA 2018. W tym roku od-
będzie się on w siedmiu mia-
stach Polski: Krakowie, Lubli-
nie, Nowym Sączu, Rzeszowie, 
Siedlcach, Szczawnie-Zdroju 
oraz Warszawie. 

W programie tegorocz-
nej edycji Festiwalu ARKA 
znajduje się siedem filmów, 
zarówno fabularnych, jak i do-
kumentów, niepokazywanych 
jeszcze w polskich kinach. Jest 
to przedpremierowy Chleb 
z nieba, długo oczekiwany Naj-
większy Dar w reżyserii Juana 
Manuela Cotelo (reżysera kino-
wych hitów: Mary’s Land. Zie-
mia Maryi, Ślady stóp), Jeździec, 
Papież Franciszek – człowiek, 
który dotrzymuje słowa w reżyserii Wina 
Wendersa, Ballada wojownika, Z miłości 
do Joey oraz Kateri.

Festiwal ARKA to także spotkania 
dotyczące tematyki filmów z liderami 
lokalnych społeczności, dyskusje po-
ruszające ważne społecznie zagadnie-
nia i problemy współczesnego świata, 
a także spotkania z twórcami dzieł po-
kazywanych na festiwalu, koncerty oraz 
warsztaty.

Organizatorzy podkreślają, że 
ARKA ma być odpowiedzią na potrze-
by ludzi ceniących spotkania z kinem 
dobrym i ważnym – w myśl hasła prze-

wodniego: „Zobacz filmy, które zmie-
niają życie”. 

„Mamy nadzieję, że filmy, które wy-
braliśmy i które obejrzy polska publicz-
ność, wpisują się w mądrą i otwartą dys-
kusję o współczesnym świecie, o sensie 
życia i o wartościach chrześcijańskich; 
wartościach, które zbudowały funda-
menty naszego świata i które są tak waż-
ne dla wspólnego rozwoju Polski i Europy”  
– podkreślają organizatorzy festiwalu.

Wszystkie informacje o festiwalowym 
repertuarze oraz seansach w konkretnych 
miastach znaleźć można na stronie inter-
netowej: www.festiwalarka.pl.

Festiwal Filmów Chrześcijańskich  

ARKA 2018

szCzAWNO zdRÓJ
Seanse w Teatrze zdrojowym, 
ul. Kościuszki 19 
 
3 listopada g.19.00 Z miłości do Joey 
10 listopada g.19.00 Kateri  
17 listopada g.19.00 Chleb z nieba  
24 listopada g.19.00 Największy Dar 

KRAKÓW
Seanse w auli Jana Pawła II, 
przy Sanktuarium Bożego miłosierdzia, 
ul. s. Faustyny 3, Kraków-Łagiewniki 

4 listopada g.15.30 Z miłości do Joey 
4 listopada g.17.30 Chleb z nieba  
11 listopada g.15.30 Kateri  
18 listopada g.15.30 Jeździec 
18 listopada g.17.30 Papież Franciszek  
– człowiek, który dotrzymuje słowa 
25 listopada g.15.30 Ballada wojownika 
25 listopada g.17.30 Największy Dar 

Sprzedaż biletów: 
Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków  
ul. Totus Tuus 32, tel: 12 25 75 316 lub 12 25 75 317 
Punkt informacyjny w Domu Duszpasterskim  
w Łagiewnikach, ul. s. Faustyny 3 
Księgarnia Archidiecezjalna w Krakowie,  
ul. Straszewskiego 2, tel. 12 429 52 17 
Księgarnia muzyczna KURANT,  
ul. Rynek Główny 36, tel. 12 422 98 59

NOWy sĄCz
Seanse w kinie Sokół, ul. długosza 3 
 
3 listopada Ballada wojownika 
4 listopada Kateri 
11 listopada Papież Franciszek – człowiek, 
który dotrzymuje słowa 
17 listopada Chleb z nieba 
18 listopada Z miłości do Joey 
24 listopada Jeździec 
25 listopada Największy Dar 

LuBLiN
Seanse w kinie Bajka, 
Idziego Radziszewskiego 8
 
3 listopada g.15.00 Papież Franciszek  
– człowiek, który dotrzymuje słowa  
(spotkanie z Karolem Wilczyńskim  
– dziennikarzem, blogerem, redaktorem deon.pl) 
4 listopada g.15.00 Chleb z nieba 
10 listopada g.14.30 Jeździec 
17 listopada g.14.00 Ballada wojownika  

18 listopada g.14.00 Kateri 
24 listopada g.14.00 Z miłości do Joey   
25 listopada g.14.00 Największy Dar

ceny biletów: 
Normalny – 18 zł 
Ulgowy – 16 zł 
Grupy powyżej 10 osób – 12 zł 
KARNET na 5 dowolnych filmów – 60 zł

RzeszÓW
Seanse w kinie zorza, 3 maja 28 
 
10 listopada g.16.00 Papież Franciszek  
– człowiek, który dotrzymuje słowa 
(spotkanie z ks. Janem Kobakiem) 
11 listopada g.16.00 Ballada wojownika 
16 listopada g.16.00 Z miłości do Joey  
17 listopada g.16.00 Jeździec 
18 listopada g.16.00 Chleb z nieba 
23 listopada g.16.00 Kateri 
(spotkanie z osobami, które opowiedzą 
o doświadczeniu ewangelizacji w Irlandii) 
25 listopada g.16.00 Największy Dar 

siedLCe
Seanse w kinie novekino, 
ul. Eugeniusza Wiszniewskiego 4 
 
3 listopada g.15.00 Z miłości do Joey   
4 listopada g.15.00 Papież Franciszek – człowiek, 
który dotrzymuje słowa  
10 listopada g.15.00 Jeździec 
11 listopada g.15.00 Kateri 
17 listopada g.15.00 Chleb z nieba 
18 listopada g.15.00 Ballada wojownika 
25 listopada g.15.00 Największy Dar 
 
Bilety dostępne w kasie kina bądź online 

WARszAWA
Seanse w kinie Wisła, pl. Wilsona 2

4 listopada g.16.00 Papież Franciszek – człowiek, 
który dotrzymuje słowa 
11 listopada g.16.00 Jeździec 
18 listopada g.16.00 Ballada wojownika 
25 listopada g.16.00 Największy Dar  
 
Seanse w dobrym miejscu, ul. dewajtis 3 
 
3 listopada g.18.00 Z miłości do Joey 
9 listopada g.19.00 Kateri  
16 listopada g.19.00 Chleb z nieba  
23 listopada g.19.00 Największy Dar 
 

Na festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć najbardziej oczekiwaną przedpremierę, film Juana Manuela Cotelo Największy Dar

Podczas festiwalu Chleb z nieba zostanie pokazany przedpremierowo; polska premiera kinowa  
16 listopada 2018.
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Lucas, czy pamiętasz swój sen z czasu 
choroby?
Bóg Ojciec, którego widziałem we śnie, 
powiedział mi, że jestem z Nim po to, 
żeby dokonać pewnego wyboru. Spy-
tał mnie: „Czy chcesz być ze swoją sio-
strą?”. Wtedy zobaczyłem Eduardę wraz 
z dziećmi. Od razu pomyślałem, że to 
Franciszek i Hiacynta. Czekali na odpo-
wiedź, a ja miałem spore wątpliwości, 
chwilę się wahałem, zastanawiałem. Za-
pytałem Boga, czy będzie z siostrą także 
moja mama, a kiedy potwierdził, zdecy-
dowałem, że chcę wrócić do siostry.

I co wtedy się stało?
Bóg powiedział mi, że za godzinę po-
wrócę do siostry. I tak się stało. Kiedy 
otworzyłem oczy, najpierw zobaczy-
łem, że jestem na łóżku. Byli przy mnie 
lekarze, więc zapytałem ich, gdzie jest 
moja siostra. Oni bardzo się zdziwili.

Lucas, a czy Pana Boga widziałeś tak 
jak teraz widzisz mnie? Tak samo z Nim 
rozmawiałeś?
Nie, to odbyło się zupełnie inaczej. To był 
potężny człowiek z wielką brodą, bardzo 
długą. Siedział na wielkim fotelu. Jego 
twarz była w jasnym, świecącym kole...

Od czasu tego spotkania często powta-
rzasz: „Bóg istnieje i mieszka w sercach 
ludzi”...

To pochodzi od Jego słowa. Od słowa 
Bożego... Te słowa wyniosłem właśnie 
ze spotkania z Bogiem.

A kim są dziś dla ciebie pastuszkowie 
z Fatimy: św. Franciszek i św. Hiacynta?
Są mi bardzo bliscy. To dwoje świętych, 
którzy bardzo dużo pomagają innym...stłuczony mózg

Jak opowiada Joăo Batista, tata 
chłopca, 3 marca 2013 r. Lukas, który 
przebywał u dziadków, bawił się z sio-
strą. Niespodziewanie chłopiec wypadł 
z okna. Po upadku z siedmiu metrów na 
ziemię miał uszkodzoną czaszkę i mózg. 
Lekarze nie dawali mu większych szans. 
„Zaraz po upadku mojemu synowi udzie-
lono pomocy. Lucas został przetranspor-
towany do szpitala, gdzie operacja trwała 
ponad cztery godziny. Po zabiegu lekarz 
powiedział, żebyśmy się modlili, bo dziec-
ko jest w stanie krytycznym i albo umrze, 
albo będzie żyło w stanie wegetatyw-
nym” – wspomina Joăo Batista.

Wtedy zaczęła się akcja modlitewna, 
wszyscy zaczęli szturmować niebo. Ojciec 
Lucasa opowiedział nam, że w czasie tych 
trudnych dni poprosili z żoną o modlitwę 
siostry karmelitanki. I znów zadziałali 
pastuszkowie, wybierając na swoje na-
rzędzie wspomnianą siostrę Teresę. Za-
konnica, podchodząc do tabernakulum, 
znalazła klucz z breloczkiem, na którym 
byli błogosławieni Franciszek i Hiacynta. 
Siostra poprosiła Boga o cud przez ich 
wstawiennictwo. Zwróciła się do nich 
w takich słowach: „Pomóżcie Lucasowi, 
bo jest takim dzieckiem jak Wy” – mówił 
Joăo Batista.

sen Lucasa
Lucas przez siedem dni był w stanie 

śpiączki po operacji. Przebywał na od-
dziale intensywnej terapii. W tym trud-
nym dla jego rodziny tygodniu, praw-
dopodobnie już pod sam jego koniec, 
chłopiec miał sen, w czasie którego 
spotkał się z Bogiem Ojcem. Został 
postawiony w sytuacji, gdy mu-
siał wybrać pomiędzy pójściem 
do nieba wraz z  pastuszkami 
z Fatimy a powrotem na ziemię. 
Odpowiedział Bogu, że wolałby 
wrócić do siostry Eduardy. I tak się 
stało. Kiedy otworzył oczy, stali nad 
nim lekarze, którzy byli przekonani, 
że chłopiec niebawem umrze... Po 
przebudzeniu Lucas zapytał, gdzie 
jest jego siostra Eduarda. Medycy byli 
zszokowani. „Syn został od razu odłą-
czony od urządzeń” – wyjaśnia ojciec 
chłopca.

Niespełna dwa tygodnie po wy-
padku Lucas opuścił szpital bez oznak 

urazu. Wszyscy lekarze jednomyślnie 
stwierdzili, że to cudowne uzdrowienie, 
tzn. poza naukowymi wyjaśnieniami. 

Pastuszkowie z Fatimy
W Portugalii o uzdrowieniu dowie-

działa się siostra postulatorka pastusz-
ków. Zwróciła się do rodziców Lucasa 
po szczegóły. Przybyła do Brazylii, aby 
zebrać dokumenty i świadectwa lekarzy. 
W tym samym roku 2013 rozpoczął się 
proces kanoniczny rozpoznania i uzna-
nia, że to zdarzenie było cudem. Proces 
trwał ponad trzy lata i zakończył się na 
przełomie 2016 i 2017 r. 

Ojciec Święty podpisał dekret kanoni-
zacyjny i 23 marca 2017 r. zostało ogłoszo-
ne, że rodzeństwo Marto zostanie kanoni-
zowane. „Tego samego roku Ojciec Święty 
Franciszek miał wziąć udział w obchodach 
100. rocznicy objawień fatimskich. I zada-
no Ojcu Świętemu pytanie, czy przy oka-
zji wizyty związanej z jubileuszem mógłby 
dokonać kanonizacji dzieci fatimskich. Od-
powiedź jego brzmiała następująco: «Sko-
ro zawiozę do Najświętszej Maryi Panny 
złotą różę, to dlaczego nie miałbym jej za-
wieźć jeszcze dwóch świętych?». 

13 maja 2017 r. mieliśmy zaszczyt brać 
udział w kanonizacji świętych pastuszków 
i spotkać się z Ojcem Świętym w Fatimie. 
Uzdrowienie naszego syna «wywróciło» 
niemal całe nasze życie. Jeździmy teraz 
po świecie i dajemy świadectwo tego, jak 
wielką łaskę otrzymaliśmy” – podkreśla 
tata Lucasa. 

Boże znaki
Rodzina Lukasa przybyła do Polski na 

zaproszenie ks. Marka Maciążka, kustosza 
Sanktuarium Dzieci Fatim-
skich w Szczecinie. Oprócz 

Szczecina odwiedziła sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach, Jasną Górę i Warszawę. 
„W czasie tego pobytu poznaliśmy pew-
ne fakty, które są dla nas wszystkich zna-
kami... Kiedy w 2013 r. Lucas był w szpita-
lu, w tym samym czasie ksiądz arcybiskup 
pozwolił nam używać tytułu sanktuarium 
Dzieci Fatimskich w Szczecinie. To jest je-
den taki szczegół, dla mnie w tej chwili 
istotny. I drugi, kiedy rozpoczął się proces 
kanonizacyjny, ksiądz arcybiskup ustano-
wił w Szczecinie sanktuarium Dzieci Fa-

timskich. Teraz, w roku ustanowienia, 
przyjechał do nas Lucas z rodziną. 
Tata chłopca powiedział, że on już 
słyszał, że w Polsce jest takie sank-
tuarium. To jest taki znak dla nas, 
który jest rzeczywiście budujący. 
Jednocześnie to wszystko mobili-
zuje nas do czegoś więcej. Wierzy-
my, że ta wizyta w niedługim czasie 

przyniesie owoce” – mówił kapłan 
ze Szczecina.

Małgorzata Pabis

Lucas Maeda de Olivera, 10-letni chłopiec z Brazylii, był już w stanie 
krytycznym – po wypadku miał stłuczoną czaszkę i  mózg. Lekarze 
twierdzili, że jeśli dziecko przeżyje, to z dużą dozą prawdopodobieństwa 
będzie niesprawne umysłowo. Wówczas zdarzył się cud, który otworzył 
drogę do kanonizacji pastuszków z Fatimy: Franciszka i Hiacynty Marto.

Lucila Yuri, mama Lucasa: Cud, jakiego doświadczyliśmy, 
zwrócił nas ku dobru. Dzięki niemu zwiększyła się nasza 
wiara, ale i pokora. Naszym świadectwem chcemy się dzielić 

z innymi. Mówić ludziom, którzy doświadczają cierpienia, że 
muszą bardzo dużo się modlić i dziękować cały czas za wszystko, 

co dokonuje się w ich życiu. Bóg nie chce ludzkiego cierpienia. 
Dopuszcza je jednak i daje nam szansę, byśmy ją wykorzystali. 

Często ono zmienia tak bardzo człowieka, że trudno sobie nawet 
wyobrazić. Dobrze przeżyte cierpienie to łaska, która zbliża nas do  

Pana Boga.

Widział Boga Ojca
Z Lucasem rozmawia Małgorzata Pabis

fot. M. Pabis

Lucila Yuri, mama Lucasa

fot. M
. P

abis

Powrócił do życia

Pastuszkowie z Fatimy. Na zdjęciu od lewej Łucja dos Santos oraz rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto.

fot. M
. Pabis
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Chiara (Klara) Corbella Petril-
lo przyszła na świat w Rzy-
mie 9 stycznia 1984 r. Od 

dzieciństwa była osobą głęboko 
wierzącą. Miała 18 lat, kiedy pod-
czas pielgrzymki do Medjugor-
je poznała swojego przyszłego 
męża Enrico Petrillo, a osiem lat 
później w Asyżu, po burzliwym 
okresie narzeczeństwa, młodzi 
wzięli ślub. Wkrótce potem Chia-
ra zaszła w ciążę. Radość prze-
mieniła się jednak w smutek. 
Lekarze zdiagnozowali u mal-
ca bezmózgowie, sugerowa-
li aborcję. Młodzi rodzice – jako 
wierzący katolicy – nie zgodzili 
się jednak na takie rozwiązanie.  
Maria Grazia Letizia urodziła się 
10 czerwca 2009 r. Żyła 40 minut. 
Potem była kolejna ciąża i następ-
ny cios. 24 czerwca 2010 r. przy-

szedł na świat Davide Giovanni. 
Chłopiec miał szereg wad wro-
dzonych, brakowało mu nerek, 
pęcherza i nóg. Żył 38 minut. 
„Przyjście na świat Davide i Ma-
rii to dwa cudowne wydarzenia, 
jedno cudowniejsze od drugiego” 
– mówiła później Chiara. Małżon-
kowie cieszyli się z kilku spędzo-
nych z nimi chwil i z ich narodzin 
dla nieba.

Niedługo po pogrzebie Chia-
ra po raz trzeci zaszła w ciążę. 
Tym razem okazało się, że to nie 
dziecko, ale ona jest poważnie 
chora. Nowotwór przypominał 
początkowo zwykłą krostę na 
języku. Chiara poddała się wte-
dy pierwszej operacji usunięcia 
zmian nowotworowych. Wraz 
z nimi usunięto spory fragment 
języka. Po zabiegu nie mogła mó-

wić i bardzo cierpiała, ale z uwa-
gi na dobro dziecka nie mogła 
przyjmować silniejszych leków. 
Przeżyła wtedy wielką próbę wia-
ry. Drugą interwencję medyczną 
postanowiła odłożyć na czas po 
rozwiązaniu, nie chciała też, aby 
z tego powodu przyśpieszono 
poród. Dobro Francesca – bo tak 
już wtedy nazywali swego synka 

– było dla niej ważniejsze niż wła-
sne zdrowie, nie chciała ryzyko-
wać jego życia, aby ocalić siebie. 

Dziecko przyszło na świat  
30 maja 2011 r. Tym razem wszy- 
stko było w  porządku – było 
zdrowe. „Bóg mógł nam dać to 
wcześniej do zrozumienia, że wy-
starczy dać dziecku na imię Fran-
ciszek” – żartował Enrico; zresz-

tą oboje zawsze dużo się śmiali. 
Cztery dni później Chiara podda-
ła się kolejnemu zabiegowi, a na-
stępnie serii naświetlań i che-
mioterapii. Znowu bardzo cier-
piała. Choć pojawiła się nadzie-
ja, że przerzutów nie ma, w mar-
cu i kwietniu 2012 r. okazało się 
jednak, że niebywale agresywny 
„smok” – jak nazwała raka – za-
atakował z jeszcze większą siłą 
(zajął płuca, wątrobę, oko, piersi) 
i że – z punktu widzenia medycy-
ny – nie ma już dla niej ratunku. 

C h i a ra  p r z y j m owa ł a  te 
wszystkie krzyże z miłością i nio-
sła je z podziwu godną pogodą 
ducha. Razem z mężem całkowi-
cie zaufała Bożej mądrości i mi-
łości, a w tym, co ich dotykało, 
dostrzegła głębszy sens. Była 
gotowa na wszystko. Nie starała 
się zrozumieć. „On [Bóg] wie co 
robi” – twierdziła. Nie rozpamię-
tywała przeszłości, nie wybiegała 
w przyszłość, żyła tym, co „tu i te-
raz”. Śmiała się i kochała... W tyglu 
cierpienia z jej duszy wytopiło się 
wszystko, co nieistotne, a jej wola 
scaliła się w jedno z wolą samego 
Boga.

28-letnia Chiara – mimo wiel-
kiego cierpienia do końca pełna 
wiary, nadziei, miłości i... rado-
ści – zasnęła w Panu 13 czerwca 
2012 r. Pogrzebową mszę świętą 
koncelebrowało ponad 20 kapła-
nów, od razu też otoczono zmarłą 
kultem.

hb

Życie wychowywanej w katolickiej 
wierze i mającej włosko-polsko-an-
gielskie korzenie Donny D’Errico nie 

było jedynie pasmem radości i sukcesów, 
nie było też wolne od złych wyborów i błę-
dów, których – jak wyznaje – dzisiaj już by 
nie popełniła. Jako młoda dziewczyna była 
striptizerką, wzięła też udział w rozbieranej 
sesji zdjęciowej dla „Playboya”. W 1996 r. 
w wieku 28 lat – na samym początku swej 
hollywoodzkiej kariery – wyszła za mąż za 
basistę Nikkiego Sixxa, lidera heavymetalo-
wej grupy Mötley Crüe. Związek był bardzo 
niestabilny (dwie separacje) i w efekcie po 
11 latach zakończył się rozwodem. Owo-
cem tego małżeństwa była córka Frankie-
Jean (ur. 2001). Aktorka ma też starszego 
syna z poprzedniego związku. 

W wywiadzie udzielonym w 2012 r. 
J.Q. Tomankowi z portalu „Ignitum Today” 
44-letnia D’Errico wyznała, że codziennie 
odmawia różaniec. Mało tego – każde-
go wieczoru przed snem klęka do niego 

wspólnie z córką i 19-letnim synem. Czy-
nią to bez przymusu, traktując jako część 
codziennego modlitewnego ceremonia-
łu. „Umacnia nas to jako rodzinę” – stwier-
dziła D’Ericco. Przyznała też, że od wielu 
lat nosi szkaplerz karmelitański, a jej ulu-
bioną świętą jest św. Monika.

W 2012 r. aktorka spełniła także ma-
rzenie, które żywiła już od wczesnego 
dzieciństwa – wyjechała do Turcji szukać 
na górze Ararat szczątków biblijnej Arki 
Noego, a także informacji na temat Szkota 
Donalda MacKenzie, który zaginął tam we 
wrześniu 2010 r. Na górę wprawdzie wy-
szła (nakręciła też film dokumentujący wy-
prawę), ale przypłaciła to potłuczeniami 
po upadku podczas wspinaczki. Najadła 
się też strachu, bowiem w czasie wprawy 
w okolicach góry trwały potyczki tureckiej 
armii z kurdyjskimi bojownikami.

„Odmawiaj codziennie Różaniec. 
W każdą niedzielę bierz udział we mszy 
świętej. Chodź regularnie do spowiedzi. 

Jeśli uczynisz te rzeczy, będziesz w sta-
nie wytrzymać i przejść przez wszyst-
ko. Wiem, jak to jest być zwiedzionym 
i popaść w grzech. Wiem, jakie to łatwe. 
Przeżyłam to. Wiem też, jak to jest wró-
cić” – odparła Donna D’Errico poproszo-
na o rady dla młodych katolickich kobiet, 
które tkwią dziś w błędnym kole uprzed-
miotowienia i utraty poczucia własnej 
wartości.

hb

Autorką muralu jest Paulina Nawrot 
– absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi. Zamiarem młodej artystki było 
„zwizualizowanie zachwytu pięknem”; 
chciała też, aby mural, który namaluje, 
był dla wszystkich, a nie tylko dla kato-
lików; łączył, a nie dzielił; prowokował 
do kontemplacji, rozważań na temat 
świętości, szukania sacrum i odpowie-
dzi na pytanie: „Czy piękno może zbawić 

świat?”. „Muralowa” Maryja z łódzkiej ka-
mienicy ukazana została jako piękna ko-
bieta w złoto-niebieskiej „niebiańskiej” 
szacie, ma zamknięte oczy, a w ręku 
różę. Nie posiada zbyt czytelnej ma-
ryjnej symboliki, nie narzuca się zatem 
nikomu ani nikogo nie ocenia; wpisana 
między rudery i wypieszczone kamieni-
ce po prostu jest z ludźmi i wśród nich.

hb

W  roku,  w  któr ym świętujemy 
100-lecie niepodległości Polski, Cen-
trum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 
zapytało reprezentatywną grupę niemal  
1000 dorosłych mieszkańców naszego 

kard.kraju o wybrane osoby spośród działa-
jących na rzecz Polski w XX i XXI w. Polaków, 
kóre oceniają i postrzegają najlepiej i które 
są im najbliższe. Wygrał oczywiście św. Jan 
Paweł II. Na trzecim miejscu uplasował się 

Prymas Tysiąclecia sługa Boży  
kard. Stefan Wyszyński. Roz-
dzielił ich jedynie Józef Pił-
sudski.

Jana Pawła II pozytywnie 
oceniło 97 proc. badanych 
(bliskość z nim deklarowało 
83 proc.), Józefa Piłsudskie-
go – 82 proc., a Stefana Wy-
szyńskiego – 75 proc. W ba-
daniach przeprowadzonych 
10 lat temu także wygrał Jan 
Paweł II. Warto nadmienić, że 
pytano jedynie o wybrane  
22 osoby, w których gronie 
znajdowali się głównie przy-
wódcy państwa, a Jan Paweł II 
i kard. Stefan Wyszyński byli 
wśród nich jedynymi du-
chownymi.

hb

Na kolejnych miejscach plasują się 
prawosławni (504 tys.), świadkowie Je-
howy (niemal 119 tys.), wierni Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego (61 tys.) 
i grekokatolicy (55 tys.). 

W roku 2017 (bo do tej daty odnoszą 
się dane z Rocznika) w Polsce żyło rów-
nież prawie 24 tys. zielonoświątkowców 
i ok. 10 tys. adwentystów, niemal 23 tys. 
mariawitów, 6023 członków islamskiego 
zgromadzenia Ahl-ul-Bayt i 773 członków 
Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, 1695 mormonów, 2388 krysznaitów 
i 2008 buddystów. Zaledwie 124 wiernych 
liczył natomiast należący do Kościoła ka-
tolickiego Kościoł neounicki (obrządku 
bizantyjsko-słowiańskiego), mający tyl-
ko jednego księdza i jedną – i jedyną na 
świecie (!) – parafię w Kostomłotach.

oprac. hb

32 mln 910 tys. 865

Ludzie Kościoła rządzą! Matka Boża 
„muralowa”

„Oblicze Piękna” – taką nazwę nosi 
ogromny, wysoki na trzy piętra mural, 
który ozdobił boczną ścianę kamieni-
cy przy ul. Wschodniej 70 w centrum 
Łodzi. Przedstawia Matkę Bożą i sta-
nowił swoisty „prezent” na Jej przy-
padające 8 września urodziny!

Chiara była niezwykłą dziewczyną. Była w ciąży, kiedy 
dowiedziała się, że ma raka. Poświęciła swoje życie, żeby 
uratować dziecko. Zmarła w opinii świętości. 21 września 
w Rzymie oficjalnie otwarto jej proces beatyfikacyjny. 
„Jej ofiara jest niczym latarnia morska, która niesie na-
dzieję, świadczy o wierze w Boga, dawcę życia, i daje 
przykład miłości większej niż lęk i śmierć” – powiedział 
podczas tej uroczystości kard. Angelo De Donatis.

Chiara Corbella Petrillo (1984-2012)

Bądź wola Twoja... Amerykańska aktorka Donna D’Errico (50 lat) grała rolę ponętnej ra-
towniczki Donny Marco w serialu Słoneczny patrol, znalazła się także 
w obsadzie kilku innych kasowych filmów. Dziś codziennie odmawia 
różaniec i przykładnie co niedzielę uczestniczy we mszy świętej. 

Tylu wiernych – według da-
nych GUS z Małego Rocznika 
Statystycznego Polski 2018  
– liczy Kościół rzymskokatolic-
ki w Polsce. Wszystkich Pola-
ków jest ok. 38,5 miliona.

Donna odmawia różaniec

R E K L A M A

fot. ks. Paw
eł Kłys

fot.chiaracorbellapetrillo.it
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Ks. kard. Karol Wojtyła i Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
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Opieka duchowa nad sanktuarium 
w Deir Rafat została wtedy powierzona za-
konowi Sług Maryi zwanych popularnie ser-
witami. Duchowym zapleczem sanktuarium 
jest wspólnota kontemplacyjna sióstr zwa-
nych popularnie betlejemitkami, a urzędowo 
Zgromadzeniem Sióstr Wniebowzięcia NMP  
i św. Brunona z Betlejem. Zgromadzenie to 
dzień i noc modli się o pokój w Ziemi Świę-
tej oraz o umocnienie Ewangelii tu, skąd ona 
wyszła w świat. Z kolei siostry doroteuszki 
prowadzą w Rafat szkołę z internatem dla 
chrześcijańskich dzieci oraz szkołę dzienną 
dla dzieci beduińskich. W sanktuarium od-
bywają się też w ciągu roku rekolekcje i dni 
skupienia dla rozmaitych grup apostolskich. 

Sanktuarium Naszej Drogiej Pani – Kró-
lowej Palestyny – jak brzmi jego oficjalna 
nazwa – położone jest u stóp Gór Judzkich 

Królowa 
Palestyny

Począwszy od 1927 r. ówczesny łaciński patriarcha Jerozolimy 
Luigi Barlassina ustanowił dzień 25 października każdego roku 
świętem Matki Bożej Królowej Palestyny. Corocznie, w najbliż-
szą niedzielę po tej dacie, z najdalszych zakątków Izraela i Pa-
lestyny niezliczone pielgrzymki podążają do Jej sanktuarium 
w Deir Rafat. Zamysłem patriarchy było umocnienie kultu Matki 
Bożej wśród rozproszonych katolików w Ziemi Świętej. 

Piąta Ewangelia

na zachód od Jerozolimy w przepięknej do-
linie Soreq. Parafię w niewielkim Deir Rafat 
zamieszkuje obecnie nieco ponad 250 osób. 

W ołtarzu głównym świątyni umieszczo-
no – wykonaną z białego marmuru – figurę 
Matki Bożej Królowej Palestyny. W ołtarzu 
bocznym z kolei taki sam wizerunek Królo-
wej Palestyny jest ukazany na obrazie. Wielkie 
olejne malowidło o wymiarach 270x170 cm 
stworzyła włoska zakonnica Suor Giovanna 
w czasie, gdy została wysłana do Jerozolimy 
jeszcze przez papieża Piusa X (1903-1914), 
aby tam zorganizować szkołę artystyczną. 
Tak zachwyciła się figurą Maryi, że postano-
wiła wizerunek statuy przenieść też na płótno. 

Z fasady sanktuarium – usytuowanego 
na wzgórzu – Regina Palestinae błogosławi 
całą Ziemię Świętą. Tę rzeźbę – dar włoskich 
katolików – wykonano w 1929 r. w słynnych 

lombardzkich zakładach metalowych „Franco 
Tosi” w Legnano koło Mediolanu.

Maryja Królowa Palestyny lewą rękę 
trzyma na sercu, a prawą – z matczyną czuło-
ścią – błogosławi swą ziemską ojczyznę i jej 
mieszkańców. Na sklepieniu wnętrza świąty-
ni aż w 280 językach – w tym i po polsku – są 
wypisane słowa „Zdrowaś, Maryjo”.

Święto Królowej Palestyny obchodzone 
jest bardzo radośnie i żywiołowo. We wspól-
nym hołdzie dla Królowej łączą się wierni 
różnych obrządków: łacińskiego, greckiego 
i maronickiego. Pątnicy przybywają całymi 
rodzinami. Większość stanowią dzieci i mło-
dzież. Liczna jest też wielonarodowa repre-
zentacja księży i sióstr zakonnych pracujących 
bądź studiujących w Jerozolimie.

ks. Jerzy Banak

Przeżywając Rok Ducha Świętego, rozważmy niezwykle 
ważny tekst z Dziejów Apostolskich. 

Zwróćmy najpierw uwagę na niezwykły zamysł au-
tora w kompozycji drugiej księgi. Już sama – wieki póź-
niejsza – numeracja rozdziałów pomaga dostrzec podo-
bieństwo w strukturze Ewangelii i Dziejów. W pierwszym 
rozdziale mamy opisaną zapowiedź zesłania Ducha Świę-
tego, oczekiwanie na Niego połączone z modlitwą i nie-
zwykle podkreśloną – aczkolwiek tym razem już w cieniu 
Apostołów – obecnością Μαριὰμ – Mariam. Pisząc o na-
rodzinach Jej Syna, Ewangelista opisał znak, który mieli 
zobaczyć pasterze: Niemowlę, owinięte w pieluszki i po-
łożone w żłobie (Łk 2,12). Tym razem w Dziejach opisze 
inny znak, który towarzyszył NARODZINOM KOŚCIOŁA. 
Przypatrzmy się mu z bliska:

πεντηκοστή – pentekostē

Czas ma tu ogromne znaczenie. Oto 50 dni od Paschy 
Żydzi świętują drugie spośród trzech najważniejszych świąt. 
Dziękując za pierwsze zbiory jęczmienia, mają okazję do 
uwielbienia Boga dającego wszystkiemu tchnienie życia 
i otwierającego rękę, by nakarmić swoje stworzenia do syta. 
Jednak Pięćdziesiątnica trwa krótko, bo oto pszenica już doj-
rzewa i zaraz będzie trzeba rozpocząć jej zbiory. 

W Dziejach Apostolskich możemy wyczuć pewne na-
pięcie: oto narodził się Kościół, ale na żniwiarzy Pana już za 
chwilę czekać będą pod samym Wieczernikiem Partowie 
i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie... (Dz 2,9-12). 
Można powiedzieć, że narodziny Kościoła wydarzyły się 
wtedy, ale również, że trwają i będą trwały aż do wypeł-
nienia się czasu.

ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό 
 – ēsan pantes homou epi to auto

Oto są wszyscy razem na tym samym [miejscu]... 
Z kontekstu wynika, że chodzi o miejsce, które autor 
nazywa ὑπερῷον – hyperōon, czyli o „salę na górze”, do 
której musieli wyjść (ἀνέβησαν – anebesan) uczniowie. 
Tradycja utożsamia to miejsce z Wieczernikiem (łac.: 
Coenaculum) na Syjonie w  Jerozolimie, w  którym 
Nauczyciel miał ich zebrać na Paschę. Istotne jest to, że 
uczniowie musieli „pokonać schody”, musieli się wznieść 
w górę ponad wszelkie możliwe podziały, by razem trwać 
na modlitwie i – jak to być może nieprzypadkowo wyraża 
autor – przebywać ἐπὶ τὸ αὐτό – na tym samym...

ἦχος - ēchos

Pierwszy znak ma charakter słyszalny dla wszystkich. 
Rzeczownik ἦχος  – échos odnosi się do mocnego 
dźwięku, aczkolwiek niemożliwego do rozpoznania jak 
zwielokrotniony efekt echa. Tak Grecy nazywali dźwięk 
fal morskich, a autor Listu do Hebrajczyków – odgłos trąb. 
Łukasz próbuje nam oddać zjawisko przez porównanie 
owego szumu z  uderzeniem gwałtownego wiatru. 
Nie chce jednak, byśmy mieli wątpliwości co do jego 
zmysłowego, a nie jedynie duchowego charakteru, więc 
używa na określenie wiatru rzeczownika πνοή – pnoe, 
a nie πνεύματα, który czytelnik mógłby odczytać jako 
odnoszący się do Ducha. Zjawisko występuje nagle, 
niespodziewanie, z ogromną mocą jak uderzenie i napełnia 
cały dom, w którym przebywali... Jest coś niepokojącego 
i nieokreślonego w tym publicznym znaku ad extra (na 
zewnątrz), który intryguje tych, którzy – podobnie jak 
niegdyś pasterze – przebywali w pobliskiej okolicy: kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie... 

Możemy powiedzieć poetycko, że echo owego „pierw-
szego ēchos” wciąż tajemniczo rozlega się w świecie i przy-
zywa człowieka każdej epoki i każdego zakątka ziemi na 
wielkie otwarcie – zwołanie święte Kościoła.

ks. Tomasz Szarliński

Wielkie 
otwarcie!
Narodziny Kościoła. Część I.

Kiedy nadszedł wreszcie 
dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. Nagle 
dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtow-
nego wiatru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali 
(dz 2,1-2).

R E K L A M A
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Zesłanie Ducha Świętego, mal. Jean Restout
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Czy ktoś tu coś z tego rozumie? Oczywiście że nie, jeżeli na 
poważnie weźmie się to, co decydenci Unii Europejskiej mówią 
na temat jakichkolwiek wartości. Dlaczego? Gdyż samo po-

jęcie wartości w UE jest bez wartości. W momencie, w któ-
rym wbrew ojcom założycielom UE, wartości chrze-

ścijańskie zamieniono na tzw. wartości europejskie, 
nic nie oznacza tego, czym jest. To faktyczny stan, 
jakość, wartość danego czynu powinny warunko-
wać sposób jego opisywania. Jedno nie powinno 

być oddzielone od drugiego. Jeżeli coś jest nazywane 
prawdziwie kradzieżą, to powinno oznaczać, że 

czyn taki był moralnie zły i jako taki powinien 
podlegać konkretnym sankcjom. Otóż nie, 
w Unii Europejskiej samo prawo nazywa-
nia czegokolwiek znaczy więcej niż prawda 

o nazywanej sprawie, sytuacji, osobie. Czy to 
możliwe? Tak, bo to są wartości europejskie 

czyli umowne, czyli... nijakie. Takie rozumienie 
sprawy prowadzi do bardzo smutnych wniosków, 
że w Unii Europejskiej dobro jest nazywane złem, 

a zło dobrem i nie prowadzi to do żadnych konsekwencji, jeżeli 
nie ma takiej woli osób w niej kierujących, które w ten spo-
sób czynią się bogami. Środowiska liberalno-lewackie, które 
przejęły ster władzy na kontynencie europejskim, w imię walki 
z religią same stały się swoistą religią.

Jednak naszą religią jest wiara, że Bóg tak ukochał 
świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Dał to utoż-
samienie się z każdym człowiekiem, a zarazem nasze do-
świadczanie w każdym człowieku tego, którego Bóg dał. 
Chrześcijaństwo niesie konsekwencje czynu i słowa, czego 
brak w „unioeuropejskości”. Świadomi wagi przykazań mi-
łości bliźniego i idącej za tym wartości życia człowieka po-
dejmujemy wszelkie możliwe działania jej obrony. Dlatego 
dla nas pro-life – dla życia, to nie puste słowa dopuszczone 
przez nomenklaturę chrześcijańską, ale zobowiązanie do 
wypełniania treścią naszego działania.

Ks. Tomasz Kancelarczyk – prezes Fundacji Małych Stópek, która 
określenie „pro-life” wypełnia treścią pomocy kobietom będącym w ciąży 
i trudnej sytuacji zagrażającej życiu nienarodzonego dziecka.

Widzimy jego twarz w rekla-
mach. Jako pierwszy nie-
pełnosprawny zdobył dwa 
bieguny ziemi. Czasem na 
rekolekcjach, spotkaniach 
z młodzieżą daje swoje świa-
dectwo. Jasiek Mela – bo 
o nim mowa – nie zawsze był 
blisko Pana Boga.

Janek Mela: Gdy Jasiek Mela zdobywał biegun 
południowy, otrzymał telegram od 
Jana Pawła II. „Papież pisał o tym, 
że być może dotarcie na biegun nie 
jest wielką ludzką powinnością, 
ale stanowi próbę przekroczenia 
czegoś, co się wydaje niemożliwe, 
i dania nadziei innym ludziom. Jan 
Paweł II napisał, że modli się za nas, 
za nasz sukces. To było dla mnie 
bardzo ważne. Dało mi niezłego 
„ ko p a” i   d o s ze d ł e m  d o  ce l u”  
– wyznaje podróżnik.

Bóg 
wiele 
dla mnie 
zrobił

Na samym wstępie chciałbym pod-
kreślić dwie ważne kwestie. Po pierwsze, 
nie mając doświadczenia osobistego, nie 
zdołałem jeszcze sobie wyrobić żadnej ja-
snej konotacji z wyrażeniem „obchodzić 
Halloween”... Nie wiem do końca o jaki 
rodzaj obchodów pytasz. Czy mieszkasz 
w Irlandii, gdzie od wieków trzeba było 
bronić tradycyjnego świętowania, czy 
w Stanach, gdzie dość mocno się sko-
mercjalizowało, czy w Polsce, gdzie kie-
dyś obchodzono Dziady, a dziś – jak mi 
się tylko może wydawać – ze znudzonej 
reakcji dzieci wobec jedynej propozycji 
„pójścia na groby” jak grzyby po deszczu 
wysypuje się moda na nieco zbyt plasti-
kowe imprezy... 

Po drugie, szukałem dość długo wy-
powiedzi Kościoła na ten temat, lecz nie 
znalazłem niczego poza jakąś niewiary-
godną wzmianką w prasie angielskiej, 
którą trudno uznać za autorytatywne 
nauczanie Kościoła. Na tym właściwie 
kończę odpowiedź, pozostawiając To-
bie kwestię otwartą, co i jak chcesz ob-
chodzić...

Jednak pozwolę sobie zapropono-
wać, jako pomoc dla twoich osobistych 
poszukiwań, dwie uwagi – natury teore-
tycznej i praktycznej. 

Jak zapewne dobrze wiesz, termin Hal-
loween ma źródło jak najbardziej katolickie 
i jako skrócona forma All Hallows’ Eve ozna-
cza Wigilię Wszystkich Świętych. Jednak, jak 
to zwykle bywa z ludzkim języ-
kiem, znaczenie dryfuje wraz 
z coraz to nowymi pomysłami 
na spędzenie tego czasu... I tak, 
można świętować – trochę na 
wzór Wigilii – Halloween, wspo-
minając wszystkich naszych 
wiernych zmarłych, a przedsta-
wienia traktować podobnie jak 
Jasełka, dobrze wiedząc, że takie 
widowiska niekoniecznie muszą 
się opierać na Sumie Teologicz-
nej... Halloween może też mieć 
– i coraz częściej ma – charakter festynu 
świeckiego, w którym dominuje zabawa 
i komercja. Wreszcie, mogą w „obchodze-
niu Halloween” pojawić się elementy ry-
tuałów, których znaczenie jest sprzeczne 
z pierwszym przykazaniem Dekalogu, 
gdy na przykład na serio się wróży, prze-
powiada, wywołuje duchy i odwołuje 

się do estetyki demonicznej lub sym-
boliki wręcz satanistycznej. Gdy zatra-
ca się granicę zabawy i celowo wznieca 
się potworny strach, tam możemy mieć 
wątpliwości, czy chodzi o miłość, w niej 
bowiem nie ma lęku! Nie ma jednak po-
wodów, by reagować wobec Halloween 
jakąś irracjonalną obawą. Wszystko za-

leży od nastawienia „ob-
chodzących Halloween” i od 
tego, kto ten obchód orga-
nizuje! A my jako uczniowie 
Pana, jeśli nawet musimy 
już przyjąć obcą terminolo-
gię, pamiętajmy, by nie tyle 
obchodzić – to za mało – co 
świętować All Hallows’ Eve.

Wszystko teoretycznie 
jasne, gdy chodzi o nas. Pro-
blem zaczyna się kompli-
kować, gdy dotyczy dzieci, 

którym coraz częściej Halloween orga-
nizuje się jako atrakcję. Muszę przyznać, 
że ucząc w różnych klasach, nigdy nie 
zostałem zaproszony na Halloween, 
a przypuszczam, że bywał obchodzony. 
Widocznie uznaje się, że Wigilia Wszyst-
kich Świętych jakoś nie pasuje do księ-
dza... i tu zaczyna się problem! Co się ma 

wydarzyć, w czym „lepiej”, by ksiądz albo 
rodzic nie uczestniczył? Sądzę, że wie-
lu katolików, mając zastrzeżenia wobec 
Halloween, ten właśnie pseudoezo-
teryczny jego charakter ma na myśli. 
Obawiają się, że pod pozorem „dobrej 
zabawy” dziecko, nie mając przecież 
odpowiedniego rozeznania, zostanie 
wciągnięte wbrew jego i rodziców woli 
w rytuał, który może się okazać niebez-
pieczny dla jego duszy i ciała. Stąd moja 
gorąca prośba: nawet jeśli my jako księża 
mamy zamknięte drzwi do „obchodzenia  
Halloween”, to Wy jako rodzice zawsze 
miejcie pieczę nad organizacją święto-
wania, przygotowujcie swoje pociechy 
do właściwego rozumienia obecności 
Wszystkich Świętych i  wspomnienia 
zmarłych, towarzyszcie im od początku 
do końca i nigdy nie pozostawiajcie pod 
opieką przejściowych i niewiadomego 
pochodzenia podejrzanych mód: „Unikaj-
cie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” 
(1Tes 5,22). Błogosławcie dzieci i przyzy-
wajcie opieki ich Aniołów Stróżów.

Serdeczne pozdrowienie.
ks. Tomasz Szarliński

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Czy katolik może obchodzić Halloween?
N.

 Pytania od naszych Czytelników

20 września tego roku Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w spra-
wie obrońcy życia nienarodzonych dzieci Klau-

sa Güntera Annena, któremu niemieckie sądy zabroniły 
nazywania lekarzy dokonujących aborcji „mordercami”. 
Trybunał nie zabronił nazywania aborcji „morderstwem”. 
Ten wyrok oznacza jednak, że działacze pro-life nie mogą 
sugerować, że aborcjoniści są przestępcami, jeśli prawo 
krajowe dopuszcza aborcję. Wciąż aktualny pozostaje 
wyrok z 2015 r. dotyczący tego samego skarżącego, 
wedle którego wolność słowa obejmuje tak-
że prawo nazywania lekarzy-aborcjonistów 
mordercami oraz porównywania masowych 
aborcji do Holokaustu.

Co z tego wynika? Otóż to, że można 
kogoś nazwać „mordercą” lub „sprawcą 
Holokaustu”, ale nie wolno pociągnąć go 
do odpowiedzialności za wiążące się z tym 
mianem czyny, jeżeli w danym kraju nie są 
karane. 

ks. Tomasz Kancelarczyk

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Mordercy, ale nie przestępcy?

Jasiek jako mały chłopiec przeżył 
śmierć brata – Piotrusia. Chłopiec utopił 
się na jego oczach. „Po śmierci Piotrusia 
w naszej rodzinie każdy snuł się trochę 
jak duch. Przeczytałem kiedyś, że przez 
tragedię każdy przechodzi sam. Trzeba 
się z nią samemu zmierzyć, nawet jeśli 
bliskie osoby cię wspierają. To jest two-
ja droga. Wąskie, jednoosobowe drzwi, 
przez które we dwójkę nie przejdziesz. 
Trzeba samemu tego doświadczyć, od-
żałować” – wyjaśnia.

Pożar

Śmierć Piotrusia, można rzec, była 
pierwszą „plagą” w rodzinie Melów. Niedłu-
go potem spalił się ich dom. W jednej chwili 
stracili wszystko. Jakiś czas później, w czasie 
zabawy, Janek został porażony prądem. 
Stracił rękę i nogę. Życie młodzieńca legło 
w gruzach. „Najpierw uważałem, że to już 
jest przegięcie, za dużo historii jak na jedną 
rodzinę. Z czasem zaczęło do mnie docierać, 
że to nie Bóg ciachnął mi rękę i nogę, ale że 
On mnie wyratował. Według lekarzy po-
winienem zginąć, a przeżyłem. To był cud! 
Wtedy uświadomiłem sobie, że Bóg sporo 
dla mnie zrobił, a ja nie za bardzo sobie na 
to zapracowałem – mówi i od razu dodaje, 
że w tamtym czasie dużo myślał o śmierci. 
– Każda kolejna operacja pod narkozą była 
trudna. Musiałem się liczyć z tym, że mogę 
się po niej nie obudzić. Ale po którymś tam 
zabiegu już nie sposób się tym przejmować, 
śmiejesz się z tego czy się obudzisz, czy nie. 
Zresztą kiedy jesteś na morfinie, to sam nie 
wiesz, czy jeszcze śpisz, czy już się budzisz. 
Nie wiedziałem, czy się budzę w szpitalu, 
czy może już w niebie”.

Rodzina

Był też moment, że z powodu kalectwa 
i sytuacji rodzinnej Jasiek myślał o popeł-
nieniu samobójstwa. „Na szczęście zrozu-
miałem, że samobójstwo jest największym 
egoizmem i frajerstwem, jakie istnieje  
– wyznaje. – Zrozumiałem, że muszę żyć 
dla rodziców, żeby oni dali sobie radę. Je-
żeli moja mama straciła w pożarze dom, 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku jedne-
go syna, drugi stracił rękę i nogę, a potem 
popełniłby samobójstwo, to faktycznie ta 
rodzina by teraz nie istniała. Zrozumiałem, 
że musimy być dla siebie wzajemnie pod-
porą, że musimy walczyć”.

Miłość ojca odczuł wtedy, gdy zoba-
czył płaczącego nad szpitalnym łóżkiem 
tatę, który bał się, że jego dziecko umrze. 
„Zaczęliśmy doceniać to, co mamy. Zaczę-
liśmy się cieszyć z życia” – wyznaje.

Te relacje tak się zmieniły, że Janek z oj-
cem pewnego dnia wyruszyli na wspólną 
wyprawę. „To było niesamowite doświad-
czenie” – zaznacza.

Niepokorny

Jasiek Mela ma świadomość swoich 
wad i przywar. Wie, że jest osobą niepokor-
ną i często kłóci się z Bogiem. „Może jest tak, 
że jestem na tyle niepokorny, że mniejsze 
doświadczenie niczego by mnie nie na-
uczyło. Nie wiem, kim bym był, gdyby nie te 
doświadczenia. Nie zastanawiałem się nad 
tym, bo można wymyślić tysiąc scenariuszy. 
Bardzo możliwe, że byłbym słabszy, że nie 
wierzyłbym w siebie” – zastanawia się.

Podróżnik zaznacza, że kiedy widzi się 
sens w cierpieniu, łatwiej je znosić. „Gdyby 
spełniały się wszystkie nasze modlitwy, to 
nasze życie byłoby «do bani», bo często 
modlimy się o rzeczy, które wcale nie są 
nam potrzebne” – zauważa.

Jasiek jest przekonany, że każdy czło-
wiek ma na ziemi jakieś zadanie do speł-
nienia. Przyznaje, że stara się szukać sensu 
w każdej sytuacji. „Dziś wiem, że każde do-
świadczenie jest po coś. I może to zabrzmi 
dziwnie, ale teraz potrafię podziękować za 
każde z nich. Potrafię podziękować Bogu 
za to, że zabrał mi brata, bo wierzę, że to 
jest po coś, że w tym jest jakaś metoda, ja-
kiś sens” – wyznaje.

Na drodze wiary

Wszystko to byłoby niemożliwe, gdy-
by Jasiek nie odnalazł Pana Boga. „Przed 
wypadkiem często mówiłem rodzicom, 
że idę do kościoła na Mszę Świętą w nie-
dzielę, a potem z kolegami bawiłem się 
nad jeziorem. Przechodziłem okres bardzo 
mocnego buntu, eksperymentowałem 
z alkoholem, sprawdzałem swoje granice. 
Coś, co by się wiązało ze zobowiązaniami, 
a więc także wiara, w ogóle nie wchodziło 
w rachubę” – mówi.

Trudne doświadczenia sprawiły, że 
młodzieniec powrócił na drogę wiary. 
„Dziś jestem człowiekiem głęboko wierzą-
cym w Pana Boga. Dobrze jest Go mieć po 
swojej stronie. Wiele Mu zawdzięczam i za 
wszystko dziękuję” – podkreśla Jasiek.
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Jak nie bać się 
śmierci? To proste! Za-
wsze – każdego dnia 
– być na nią gotowy. 

„Oprócz ciała 
materialnego jest 
jeszcze dusza, której 
winniśmy poświę-
cić wszystkie nasze 
siły, aby mogła stanąć 
przed Najwyższym Try-
bunałem bez winy albo 
przynajmniej z winami mały-
mi, tak aby po odbyciu kilku lat poku-
ty w czyśćcu mogła pójść ku pokojowi 
wiecznemu. Ale jak i kiedy przygoto-
wywać się do tego wielkiego Przejścia? 
Skoro nie wie się, kiedy śmierć po nas 
przyjdzie, bardzo roztropne jest, żeby 
się w każdym dniu gotować na śmierć 
w tym właśnie dniu”.

Tak w 1923 r. w  jednym 
ze swoich listów pisał bł. Pier 
Giorgio Frassati (1901-1925) 
– pełen życia i radości stu-
dent, wytrawny alpinista. 
Do wspomnianej refleksji 
skłonił Frassatiego „zba-
wienny widok” znajdujących 

się w „pożałowania godnym 
stanie” zwłok zmarłego na su-

choty włoskiego dziennikarza. 
„Zastanowiłem się i pomyślałem, 

że i ja za kilka lat będę w takim stanie, 
ja też będę budził współczucie pomie-
szane z odrazą” – pisał. Niestety i w tym 
miał rację. Zmarł dwa lata później po 
tym, jak ofiarnie pomagając chorym, 
nabawił się nieuleczalnej wówczas cho-
roby Heinego-Medina. Z pewnością był 
jednak na to dobrze przygotowany.

Zawsze gotowy!

Święty Jan Paweł II stał się „potężnym orędownikiem w walce z diabłem” 
– powiedział o. Amorth w wywiadzie udzielonym w 2011 r. katolickiej agencji 
informacyjnej ACI Prensa. Wyznał także, że podczas egzorcyzmów kilka razy 
pytał diabła, dlaczego tak bardzo boi się papieża z Polski. Otrzymał dwie różne, 
ale równie frapujące odpowiedzi. „Bo zniweczył moje plany” i „bo wielu mło-
dych ludzi wyrwał z moich rąk”. Pierwszą z tych odpowiedzi egzorcysta powią-
zał z upadkiem komunizmu, a drugą z wpływem, jaki Jan Paweł II wywierał 
na młodych ludzi, skłaniając wielu z nich do powrotu do praktyk religijnych.

Diabeł boi się  
papieża  
z Polski!
Nęka Cię zły duch? Wezwij na pomoc 
św. Jana Pawła II! „Wzywanie Jana Paw-
ła II jest skuteczne przeciwko diabłu” 
– twierdził zmarły dwa lata temu znany 
włoski egzorcysta o. Gabriele Amorth.

„Zbliżają się czasy przewrotne. Oj-
czyzna wasza będzie wolna od ucisków 
wrogów zewnętrznych, ale ją opanują 
wrogowie wewnętrzni. Przede wszyst-
kim starać się będą wziąć w swe ręce 
młodzież szkolną i dowodzić będą, 
że religia w szkołach niepotrzebna, że 
można ją zastąpić innymi naukami. 
Spowiedź i inne praktyki religijne, kon-
trola Kościoła nad szkołami zbyteczna, 
bo ścieśnia myślenie ucznia. Krzyże 
i obrazy religijne ze sal szkolnych będą 
chcieli usunąć, aby te wizerunki chrze-
ścijańskie nie drażniły żydów. Przez 
młodzież pozbawioną wiary zechcą 
w całym narodzie wprowadzić niedo-
wiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu 

i pozbędzie się 
wiar y,  s t raci 
przywróconą oj-
czyznę. – Niechże 
tedy ojcowie i matki 
zwracają uwagę na szkoły. Niech pro-
testują przeciwko usuwaniu wizerun-
ków religijnych ze szkoły i przeciwko 
nauczycielom dążącym do zaprowa-
dzenia szkoły bezwyznaniowej. – Na-
uka bez wiary nie zrodzi świętych 
ani bohaterów narodowych. – Zrodzi 
szkodników. – Módl się o dobrą chrze-
ścijańską szkołę”. Takie słowa Pana Je-
zusa usłyszała podczas jednego z licz-
nych objawień służebnica Boża Wanda 
Malczewska (1822-1896). 
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Gdy staniesz nad grobem...
W listopadzie stajemy nad grobami naszych zmarłych. Odmawiamy wtedy za nich 
wiele różnych modlitw. Jedną z nich może koronka za zmarłych.

KORONKA ZA ZMARŁYCH
(do odmawiania na różańcu)

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Wierzę w Boga...

Następnie zamiast Ojcze nasz... odmawiamy modlitwę:
Boże, Ojcze mój, Ty jesteś Miłością, Ty jesteś Łaskawością, Ty jesteś jedyną Nadzieją 
naszą.
Ofiaruję Ci, w intencji zmarłych, Najświętszą Krew Jezusa i łzy Jego Bolesnej Matki, 
błagając o miłosierdzie Twoje.

Potem zamiast Zdrowaś Maryjo... 10 razy powtarzamy:
Jezu, Maryjo, kocham Was. Ratujcie dusze w czyśćcu cierpiące.

Na zakończenie mówimy:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
(3 razy)
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

fot. Wikimedia Commons

Drewniana kaplica zbudowana 
została w latach 1665-1681 z fundacji 
zasłużonego dla terenów Karkonoszy 
pobożnego hrabiowskiego rodu Schaff-
gotschów. Początkowo opiekowali się 
nią cystersi. Później (1810-1850) pełniła 
rolę schroniska.

Barokowy kościółek ma bardzo 
skromny wystrój. Ołtarz z granitu zdo-
bią figury Matki Bożej, św. Wojciecha 
i św. Wawrzyńca. Znajduje się tam rów-
nież m.in. epitafium – prośba o „Zdro-
waś Marya” za duszę warszawskiego 
studenta Józefa Odrowąża-Pieniążka, 

który był w tym miejscu w 1828 r., a do 
„Kraju Rodzinnego nigdy nie powrócił” 
(uważa się, że wciągnęło go w swą topiel 
torfowisko na Równi pod Śnieżką).

Dziś kaplica łączy trzy narody.  
10 sierpnia każdego roku – we wspo-
mnienie św. Wawrzyńca, święto prze-
wodników sudeckich i ludzi gór – od-
prawiana jest tu msza święta w językach 
polskim, czeskim i niemieckim. Przez 
kaplicę przewijają się rzesze turystów, 
bowiem rocznie dociera ich na szczyt 
Śnieżki około pół miliona.

Rada świętego proboszcza
„Jeśli chcemy, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami 
w czyśćcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek zbawienia  
– modlitwa za umarłych. Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać 
łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane” – radził  
św. Jan Maria Vianney.

Kaplica 
w chmurach

Nauka bez wiary zrodzi 
szkodników!

stronę przygotował Henryk Bejda

Wznoszący się na wysokość 1603 m n.p.m. szczyt Śnieżki  
– najwyższej góry Karkonoszy (a także Czech) – to miejsce, gdzie 
znajduje się najwyżej położony w Polsce kościółek. Jest nim kaplica 
św. Wawrzyńca.
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