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Grazia Ruotolo, krewna sługi Bożego o. Dolindo, często 
przychodzi do grobu włoskiego kapłana. Siada obok  
i modli się, a także rozmawia z tymi, którzy tam przyby-
wają, dając świadectwo o życiu mistyka z Neapolu.

Świadek życia 
ojca Dolindo

8 grudnia
Godzina łaski

Ojciec Wenanty 
pomaga

Ks. kard. Andrzej Deskur

Cierpieniem 
wspierał 

Jana Pawła II
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Stowarzyszenie Rafael

Choć mamy jeszcze listopad, 
a  przed nami radosny czas oczeki-
wania na narodzenie Pana Jezusa, 
już dziś chciałabym złożyć życzenia:

Niech Adwent będzie dla każ-
dego z nas czasem zadumy, refleksji 
i  modlitwy, czasem wypełnionym 
Bogiem. A kiedy się zakończy, niech 
w wigilijny wieczór pełen ciepła, mi-
łości, przebaczenia każdy odnajdzie 
w sobie szopkę betlejemską, a w niej 
Jezusa. Wtedy to wszystko nabierze 
sensu i  z  radością będziemy mogli 
świętować Boże Narodzenie!

Czas Adwentu, a  potem świąt 
to czas obdarowywania się niespo-
dziankami. Zachęcam Was dziś do 
zakupu naszych CEGIEŁEK. Myślę, że 
każda z nich może ucieszyć naszych 
bliskich.

Wśród propozycji znajdziecie 
także kartki świąteczne – zakupcie 
je, napiszcie własnoręcznie życzenia 
i  wyślijcie swoim bliskim czy przyja-
ciołom – to taki piękny zwyczaj. Pie-
lęgnujmy go!

Na koniec przypominam, że 
obecny numer „Dobrych Nowin” jest 
łączony, czyli listopadowo-grudnio-
wy. Zatem „do siego roku”.

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”

fot. R. O
rzeł

Asia Bibi (Aasiya Noreen 
Bibi) z  I ttana Wali jest 
matką pięciorga dzieci. 

W czerwcu 2009 r. – pracując 
przy zbieraniu owoców w miej-
scowości Shikhupura niedale-
ko Lahore (Pakistan) – poszła po 
wodę do pobliskiej studni. Mu-
zułmańskie współpracownice 
oskarżyły ją, że będąc chrześci-
janką i pijąc wodę, skaziła kubek 
zarezerwowany dla wyznawców 
islamu. Między kobietami miało 
dojść następnie do sprzeczki. Za 
bluźnierstwo i „obrazę Mahome-
ta” Bibi została pobita, zamknię-
ta w więzieniu i skazana. Mogła 
tego uniknąć, gdyby zgodziła się 

przejść na islam. Nie zrobiła tego, 
a przez cały czas pobytu w wię-
zieniu odpierała zarzuty, twier-
dząc, że jest niewinna.

W Pakistanie, gdzie wciąż 
obowiązuje uchwalona w latach 
80. ustawa o przeciwdziałaniu 
bluźnierstwu, trwają prześlado-
wania chrześcijan. O obrazę is-
lamu lub Mahometa oskarżo-
no tam już tysiące ludzi, jednak 
karę śmierci zasądzono jedynie 
w przypadku Asi Bibi. Za publicz-
ną obronę Bibi oraz chrześcijan 
i przeciwstawienie się ustawie 
zamordowane zostały dwie pa-
kistańskie osobistości – były gu-
bernator Pendżabu (Pakistan) 

Salman Tasir oraz chrześcijański 
duchowny Shahbaz Bhatti. 

Wyrok Sądu Najwyższego 
wywołał wściekłość – żądających 
śmierci kobiety – tysięcy islam-
skich radykałów. Mimo że rządy 
wielu krajów zaoferowały się ją 
przyjąć, Asia Bibi musi nadal po-
zostać w Pakistanie i ukrywać się 
w bezpiecznym miejscu do czasu 
aż sąd rozstrzygnie teraz wniosek 
w sprawie rewizji wyroku. Paki-
stan opuścił natomiast obawia-
jący się o swoje życie broniący 
kobiety muzułmanin – adwokat 
Saif ul-Mulook.

„Nie bądźmy naiwni, rady-
kalni islamiści uniewinnienie Asi 

Bibi mogą traktować jako kolejne 
wyzwanie, aby jeszcze bardziej 
pilnować chrześcijan. Obawiamy 
się, że na skutek tego może zgi-
nąć jeszcze więcej osób. Musimy 
się modlić, aby nie przerodziło 
się to w jakieś akty pogromów” 
– powiedział w  Radiu Maryja  
ks. prof. Waldemar Cisło, dyrek-

tor sekcji polskiej Papieskiego 
Stowarzyszenia Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie. W  liczącym  
200 milionów muzułmanów Pa-
kistanie mieszka 1 milion 300 tys. 
katolików. Chrześcijanie uznawa-
ni są tam za obywateli gorszej 
kategorii.

hb

Włoszka Pierina Gilli ujrzała zalaną 
łzami Maryję. Matka Boża powie-
działa do niej „O, gdybyś wiedziała, 

jak wiele moich dzieci kroczy drogą zatra-
cenia”. W czasie innego widzenia Maryja, 
która przedstawiła się jako Róża Duchowna, 
ostrzegała: „Ludzkość pędzi na własną zgu-
bę. Wiele dusz ginie”. Matka Boża wskazała 
drogę ratunku: „godzinę łaski dla świata”. 

Po raz pierwszy Pierina Gilli ujrzała Mat-
kę Bożą wiosną 1947 r. w Montichiari-Fon-
tanelle we Włoszech. Kobieta przebywała 
wtedy w sali szpitalnej. Matka Boża miała na 
sobie fioletową suknię i biały welon na gło-
wie. Jej pierś przeszywały trzy duże miecze. 
Maryja była bardzo smutna, a Jej oczy były 
pełne łez. Było ich tak dużo, że spływały na 
ziemię. Maryja powiedziała wtedy tylko trzy 
słowa: „Modlitwy – ofiary – pokuty”...

W  pamiętnym 1947 r. Matka Boża 
z trzema różami na piersiach ukazała się 
Pierinie jeszcze 13 czerwca, 22 październi-
ka, 15 i 22 listopada. Ukazała się jej także 
8 grudnia. Wówczas powiedziała: „Życzę 
sobie, aby każdego roku w dniu 8 grud-
nia w południe obchodzono «Godzinę 
łaski dla całego świata». Dzięki modlitwie 

w tej godzinie ześlę 
wiele łask dla duszy 
i ciała. Będą masowe 
nawrócenia. Dusze 
zatwardziałe i zimne 
jak marmur poruszo-
ne będą łaską Bożą 
i znów staną się wier-
ne i miłujące Boga. 
Jest moim życzeniem, 
aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. 
Wkrótce ludzie po-
znają wielkość tej 
Godziny łaski. Jeśli 
ktoś nie może w tym 
czasie przyjść do ko-
ścioła, niech modli się 
w domu”.

Matka Boża przy-
chodziła do Pieriny 
Gilli jeszcze w latach 
60. przy źródle w Fon-
tanelle oraz w latach 1974-1976. Za każdym 
razem prosiła, aby ludzie spełnili Jej życze-
nia. W sposób szczególny Róża Duchowna 
skarżyła się na popełniane przez ludzi grze-

chy nieczystości. Ubolewała: „Biedny Kościół 
mojego Syna” i prosiła: „Módlcie się dzieci 
i czyńcie pokutę”.

mp

Pakistańska chrześcijanka Asia Bibi, która w 2010 r. została skazana na karę śmier-
ci za rzekomą zbrodnię bluźnierstwa przeciwko Mahometowi, odzyskała wolność! 
Sprawiedliwość zwyciężyła! Pakistański Sąd Najwyższy anulował wyrok; stwier-
dził, że w zeznaniach świadków są sprzeczności, a Bibi jest niewinna. To wielka 
radość dla tysięcy katolików, którzy od wielu lat apelowali o jej uwolnienie.

Asia Bibi uniewinniona! Godzina 
łaski

„Merry Christmas...”, czyli „Wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia” – taka była treść pierwszego SMS-a wysłanego 26 lat 
temu 3 grudnia 1992 r. Wiadomość tekstowa, czyli SMS (Short 
Message Service) wysłana została z komputera 22-letniego 
Neila Papwortha z Wielkiej Brytanii, inżyniera firmy Vodafo-
ne, na telefon komórkowy dyrektora firmy Richarda Jarvisa. 
W 1993 r. przesłano pierwszego SMS-a pomiędzy dwoma te-
lefonami komórkowymi.

hb

SMS:
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Jak opowiada franciszkanin o. Andrzej Zając,  
o. Maksymilian, myśląc o wydawaniu „Rycerza 
Niepokalanej”, zaczął kompletować zespół współ-
pracowników. „Zwrócił się również do o. Wenan-
tego, który od początku zachęcał go do realiza-
cji tego zamierzenia. Sam nie był przekonany do 
swoich zdolności literackich, ale od razu obiecał 
swoją pomoc. Maksymilian był wtedy w Krakowie, 
a Wenanty we Lwowie. Zachował się list z czerwca 
1920 r. z odpowiedzią Wenantego na propozycję 
współpracy. Nie doczekał jednak pierwszego nu-
meru pisma. Zmarł 31 marca 1921 r., a „Rycerz...” 
ukazał się w styczniu 1922 r.” – mówi franciszka-
nin, od razu wyjaśniając, że o. Maksymilian był 
człowiekiem sprytnym, również w wymiarze du-
chowym, dlatego – przekonany o świętości życia 
swojego przyjaciela – wierzył, że jego wstawien-
nictwo może wiele pomóc. 

„Wyraził zresztą przekonanie, że jeśli pierw-
szy numer ukaże się z początkiem 1922 r., to na 
pewno będzie to sprawka o. Wenantego. I tak się 
stało. Maksymilian docenił to, poświęcając mu 
w nowym piśmie krótki artykuł. W końcowych sło-
wach zwrócił się wprost do niego: „Teraz, gdy już 
stoisz przed tronem Najwyższego i wstawiasz się 
za zbłąkanemi duszami, gdy słabość ciała nie sta-
wia Ci zapory w intensywnej pracy – spojrzyj! Oto 
bracia Twoi urzeczywistniają Twe gorące zamia-
ry: pisemko, któregoś tak wyczekiwał, powstaje, 
aby dusze dla Niepokalanej zdobywać”. Co więcej, 
ogłosił go patronem „Rycerza Niepokalanej”, napi-
sał bowiem tak: „Spojrzyj i zajmij się nim szczerze: 
wymódl pomyślny rozwój i bądź mu Patronem!”. 
I o. Wenanty pomógł, a „Rycerz Niepokalanej” uka-
zuje się do dziś” – podkreśla o. Zając.

Wyprasza łaski
Ojciec Wenanty wciąż wyprasza łaski dla tych, 

którzy proszą go o wstawiennictwo. Pani Halina 
w liście do franciszkanów napisała: „Mam 64 lata. 
Sześć lat temu miałam operację ginekologiczną 
związaną ze sprawami nowotworowymi. Podczas 
pobytu w szpitalu miałam kilka numerów «Ryce-
rza Niepokalanej», które pożyczyłam od koleżan-
ki. Znalazłam tam modlitwę do o. Wenantego 
Katarzyńca. Przed operacją modliłam się za jego 
wstawiennictwem. Operacja przebiegła prawidło-

wo i do tej pory wszystko jest dobrze. Codzien-
nie modlę się za wstawiennictwem Sługi Bożego 
Wenantego Katarzyńca i powierzam mu sprawy 
mojej rodziny” – czytamy w świadectwie kobiety.

mp

Ojciec Wenanty Katarzyniec (1889-1921) 
pochodził z ubogiej, chłopskiej rodziny. Był 
dobrym uczniem, dlatego rodzice wysłali go 
do lwowskiego studium nauczycielskiego. Po 
otrzymaniu świadectwa dojrzałości w roku 
1908 wstąpił do zakonu Braci mniejszych 
Konwentualnych. 

W roku 1912 podczas wakacji w Kalwarii 
Pacławskiej spotkał się z młodszym współ-
bratem maksymilianem Kolbem, z którym 
spędził tam dwa miesiące. Wtedy właśnie 
nawiązała się między nimi szczera przyjaźń. 
Ojciec Wenanty, wspominając tamte wakacje, 
pisał po latach w jednym z listów do o. mak-
symiliana: „Jakoś mi Ojciec przypadł wówczas 
do serca i zdawało mi się, że mamy jednako-
we dążenia i porywy”.

W roku 1914 w bazylice św. Franciszka 
w Krakowie o. Wenanty przyjął święcenia ka-
płańskie i udał się na swoją pierwszą placów-
kę duszpasterską do klasztoru w czyszkach 
koło lwowa. Po roku został wybrany na magi-
stra nowicjatu, który miał miejsce we lwowie. 
Tam przez cztery lata oddawał się wychowy-
waniu najmłodszych zakonników. W tym sa-
mym czasie był także magistrem kleryków 
oraz wykładowcą filozofii, łaciny i greki. z po-
wodu gruźlicy o. Wenanty musiał wyjechać 
na wypoczynek najpierw do Hanaczowa, 
a potem do Kalwarii Pacławskiej. choroba 
posunęła się tak dalece, że 31 marca 1921 r. 
zmarł. Obecnie toczy się proces beatyfikacyj-
ny sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Wenanty

Wenanty Katarzyniec był zakon-
nikiem ubranym w czarny habit; 
franciszkaninem, kapłanem, który 
przeżył nieco ponad 30 lat. Z nieba 
wstawia się za tymi, którzy proszą 
go o pomoc. Jednym z pierwszych, 
któremu pomógł, był św. Maksymi-
lian Maria Kolbe.

z Kalwarii 
Pacławskiej

Grazia Ruotolo, krewna sługi Bożego o. Dolindo, 
często przychodzi do grobu kapłana. Siada obok 
i modli się, a także rozmawia z tymi, którzy tam 
przybywają, dając świadectwo o życiu mistyka 
z Neapolu.

Grazia Ruotolo, opowiada-
jąc o trudnym życiu o. Dolindo, 
wspomina czas, kiedy jedna 
z jego córek duchowych oskar-
żyła go przed Świętym Ofi-
cjum. „Wysłała tam list. Uczyniła 
to chyba dlatego, że pochodzi-
ła z rodziny masońskiej, czter-
dzieści lat nie korzystali z żad-
nych sakramentów. Ojciec Do-
lindo przez swoją obecność, 
pokorę, nawrócił ich” – mówi.

Krewna kapłana mówi, że 
gdy wezwano go przed Święte 
Oficjum, był przez trzy godziny 
przesłuchiwany. „Odczytano 
mu list pełen oskarżeń. Płynę-
ło z niego wiele nieprawdy. To 
wszystko go ogromnie bola-
ło. Najbardziej jednak cierpiał 

w momencie, gdy zobaczył, że 
pod tym wszystkim podpisała 
się jego duchowa córka. Wte-
dy jednak w jego sercu zrodzi-
ła się ogromna miłość do Boga 
Ojca. Gdy on potem spotykał 
te osoby, które go tak oskar-
żały, podchodził do nich i klę-
kał przed nimi, a nawet cało-
wał w rękę. Któregoś dnia po-
szedł także do nich do domu. 
Niektórzy pytali go, dlaczego 
to robi. On odpowiadał, że po 
to, aby mieć pokój w sercu i za-
nieść go im. My, dzieci, pytali-
śmy go: «Ojcze dlaczego ty do 
nich idziesz? Oni cię oskarżyli, 
a ty do nich idziesz? Dlaczego 
ty tam chodzisz». Wtedy nas 
uciszał i mówił, że nic nie rozu-

miemy. I podkreślał: «Idę tam, 
ponieważ oni są moimi naj-
większymi dobroczyńcami. Ja 
mogę przez to cierpienie bar-
dziej chwalić Boga, upodobnić 
się do Chrystusa». I uczył nas, 
że całe nasze życie powinno 
być taką medytacją Boga. Co 
to znaczy? To znaczy, że każdą, 
nawet najmniejszą sytuację 
życia, możemy ofiarować na 
chwałę Pana Boga” – podkreśla 
Włoszka.

Śpiewał z Maryją
Krewna Ojca Dolindo opo-

wiadała, że w kościele Matki 
Bożej z Lourdes w Neapolu, 
gdzie często przebywał kapłan, 
pewnego dnia śpiewał z Ma-
donną. „Po skończonej mo-
dlitwie usiadł przy organach 
i powiedział: «Panie Boże, ja te-
raz zagram dla Ciebie, to co Ty 
chcesz». I zaczął grać muzykę, 
której nigdy wcześniej nie znał, 
nie słyszał. Była ona jednak bar-
dzo piękna – opowiada. 

Nawrócenie 
muzułmanina 

Grazia Ruotolo opowiada 
także historię o tym, jak Ojciec 
Dolindo nawrócił pewnego 
księcia arabskiego. „Pewnego 
razu jedna z córek duchowych 
Ojca Dolindo powiedziała: «Oj-
cze, chcę ci przedstawić pew-
nego księcia arabskiego, któ-
ry jest muzułmaninem. Ojciec 
nie bardzo wiedział, co ma ro-

bić. Spotkał się jednak z nim, 
najprawdopodobniej przed 
tym kościołem. Weszli razem 
do świątyni. Ojciec Dolindo 
powiedział do niego: «Chodź. 
Ja będę tutaj śpiewał z moimi 
duchowymi córkami, a ty po-
słuchaj, a potem ocenisz nasz 
śpiew” – mówi Grazia Ruotolo.

W  czasie śpiewu Ojciec 
Dolindo co jakiś czas zerkał 
na niego. Zauważył, że on ma 
oczy utkwione w monstran-
cję. „Gdy zakończyła się mo-
dlitwa, Ojciec Dolindo zapytał 
go, jakie są jego wrażenia. On 
odpowiedział, że wcale nie słu-
chał ich śpiewu. W ogóle nie 
zwrócił uwagi na muzykę. «Co 
to jest ten biały przedmiot» 
– zapytał, wskazując na Pana 
Jezusa w monstrancji. Nawet 
nie wiedział, jak to się nazywa. 
– Z tego przedmiotu płynęła 
do mnie wielka siła, wielki dar 
pokoju» – wyznał. Wtedy Oj-
ciec Dolindo mocno go uści-
snął i wytłumaczył mu, że to 
było jego osobiste spotkanie 
z Chrystusem. Ów książę bał się 
nawrócić, bo groziła mu kara 
śmierci. Na łożu śmierci jed-
nak dokonał konwersji i przyjął 
Chrystusa. Stał się katolikiem”  
– opowiada Grazia.

Kamienie i cement
W pamięci Grazii zapisał się 

obraz Wujka, który nosił dużą 
czarną torbę. Dźwigał w niej... 
kamienie i cement. Dlaczego? 
„Aby cierpieć, nosząc ten cię-
żar. Mówił, że to są jego perły” 
– wyjaśnia Grazia Ruotolo.

Wysoka gorączka
K rewna Ojca Dol indo 

mówi, że czasami kapłan gło-
sił aż dziewięć kazań dzien-
nie. „Pewnego razu wrócił do 
domu o godz. 22.00. Jego sio-
stra zobaczyła, że jest bardzo 
czerwony. Był rozpalony. Mó-
wiła do niego: «Ty jesteś cho-
ry, źle się czujesz. Przyniosę 
termometr i zmierzymy go-
rączkę». Odmawiał. Nie chciał, 
by się nim zajmowano. Siostra 
uparła się i zmierzyła tempera-
turę – miał 41 stopni. Był bar-

dzo chory” – wspomina i do-
daje, że Ojciec Dolindo zawsze 
szedł do przodu. Nigdy się nie 
cofał, choć spotykały go różne 
trudności.

Dobre rady
Jak opowiada Grazia Ru-

otolo, różne dusze prosiły Słu-
gę Bożego o pomoc, a on za-
wsze był gotowy służyć. Nigdy 
nie potrzebował, żeby ktoś mu 
tłumaczył, jaki ma problem. 

„Zatrzymywał się w kącie 
świątyni, klękał na klęczniku 
i pisał «imaginette» – rady, któ-
re rozdawał tym, których spo-
tkał. Wcześniej dużo się modlił, 
żeby każdemu dać właściwą 
wskazówkę. Pisał tysiące takich 
karteczek. Często także w nocy. 
Ojciec Dolindo czuł się instru-
mentem, narzędziem w rękach 
Matki Bożej i Pana Jezusa. Na 
jednym z tych obrazków napi-
sał: «Dlaczego ty cały czas na-
legasz na to, żeby uzyskać kre-
dyt, wiedząc, że tych pieniędzy 
nigdy nie dostaniesz? Zmieńcie 
sposób myślenia, a wtedy bę-
dziecie żyli spokojniej». Tę kar-
teczkę dał pewnej kobiecie. Po 
dwóch dniach ona wróciła i za-
pytała, dlaczego właśnie ona ją 
dostała? Przyznała jednak, że 
miała taki problem. Wtedy Oj-
ciec Dolindo radził jej: „Zrezy-
gnuj, bo ta ciągła walka o kre-
dyt powoduje twoje cierpienie. 
Powoduje to, że jest w tobie 
ciągle niepokój. Będziesz wte-
dy lepiej żyła” – wspomina.

Pewnej kobiecie, która 
miała 25 lat, wręczył taką kar-
teczkę, na której było napisa-
ne: „Przygotuj się na śmierć”. 
Po trzech miesiącach ta kobie-
ta zmarła. 

Małgorzata Pabis 
Zdjęcia M. Pabis

Każdy, kto chciałby się podzielić swoim świadectwem, 
może nadesłać je na adres mailowy: malgorzatapabis@rafael.pl 

lub na adres naszej redakcji z dopiskiem „małgorzata Pabis”.

Krewna ojca DolindoPiąta Ewangelia

Pielgrzymi zjeżdżający ponad 
1000 m w  dół z  Jerozolimy  

(754 m n.p.m.) do Jerycha (w depre-
sji 258 m p.p.m.) udają się tam, by 
stanąć m.in. przy Źródle Elizeusza.

Długą na blisko 3 km aleją 
wśród kwitnących róż i oleandrów 
oraz pomarańczowych i banano-
wych gajów dociera się do ruin 
starożytnego Jerycha, przy których 
od tysiącleci bije źródło wyrzuca-
jące kilka tysięcy litrów wody na 
sekundę. Dzięki tej obfitości wody 
wśród piasków pustyni trwa od  
13 tysięcy lat oaza Jerycho ze swo-
ją sławną historią i najsmaczniej-
szymi ponoć pomarańczami oraz 
odżywającą po ususzeniu różą je-
rychońską. 

Elizeusz, sługa i uczeń Eliasza, 
największego po Mojżeszu proro-
ka w Izraelu, nauczał i działał dłu-
go przed 800 r. przed Chrystusem. 
Wśród wielu cudów tego męża 
Bożego jest oczyszczenie niezdro-
wych wód starożytnego źródła. 
Autor biblijny tak opisuje to wyda-
rzenie: 

„Mieszkańcy miasta [Jery-
cho] mówili do Elizeusza: «Patrz! 
Położenie miasta jest miłe, jak ty, 
panie mój, widzisz, lecz woda jest 
niezdrowa, a ziemia nie daje pło-
dów». On zaś rzekł: «Przynieście 
mi nową misę i włóżcie w nią soli!» 
I przynieśli mu. Wtedy podszedł do 
źródła wody, wrzucił w nie sól i po-
wiedział: «Tak mówi Pan: Uzdra-
wiam te wody, już odtąd nie wyjdą 
stąd ani śmierć, ani niepłodność». 
Wody więc zostały uzdrowione aż 
po dzień dzisiejszy – według sło-
wa, które wypowiedział Elizeusz”.  
(2Krl 2,19-22). 

Niewyczerpane źródło Eli-
zeusza przez tutejszych – a jak-
że! – przemianowane zostało na 

Sułtańskie. Takim widział je przed 
prawie 180. laty polski pielgrzym 
najpierw profesor Akademii Du-
chownej w Petersburgu, a potem 
arcybiskup mohylewski ks. Ignacy 
Hołowiński. „Wkrótce przybyliśmy 
do samego źródła... woda jasna 
i czysta, a w piciu nieco gorzkawa, 
jakby na pamiątkę przeszłego swe-
go smaku. Bicie wody w źródle tak 
jest silne, że lekkie muszelki pokry-
wające dno, ciągle się podnoszą 
(...) przy źródle ruiny wodociągów 
(...) pod jedną arkadą idzie droga 
dawna ze śladami bruku i zwalo-
nemi po bokach kolumnami (...) 
obok znajduje się młyn wodny 
i chaty Arabów (...) nad samem 
źródłem rośnie grube drzewo, któ-
rego gałęzie szeroki po nad wodą 
cień rozwodzą; tameśmy usiadłszy 
na obmurowaniu źródlanem, od-
poczęli pod miłym cieniem i przy-
stąpiliśmy do posiłku”.

Dzisiaj już nie widzimy nic 
z tego, co widział nasz Czcigod-
ny Pielgrzym. Źródło zostało 
artystycznie obudowane kolo-
rowymi płytkami ceramicznymi. 
Przyozdobione stągwiami, wodo-
tryskami, stopniami, schodkami 
i obramowaniami otoczone lasem 
palm daktylowych, wśród których 
rozmieszczono stoliki pozwala-
jąc – jak ongiś – posilić się w ich 
cieniu, bądź spożyć go tuż obok 
w luksusowej restauracji. Tablica 
informuje, że jesteśmy w najniż-
szym miejscu na świecie. Zawiera 
też dla przybywających tu życze-
nia „dziesięć tysięcy lat błogosła-
wieństwa pokoju od najstarszego 
miasta świata”. Wzrusza to wszyst-
kich i wprawia w zadumę. 

ks. Jerzy Banak

Źródło 
Elizeusza
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Grazia Ruotolo z redaktor naczelną „Dobrych Nowin”

Przy grobie ojca Dolindo



listopad 20186 listopad 2018 7

Czym jest dla Pani wiara? 
To droga, która prowadzi do 
spotkania z Bogiem. Jest pra-
gnieniem, by to spotkanie 
trwało, nadzieją na nie. Zwią-
zana z naszym życiem, bo jeżeli 
wierzymy, to w zasadzie wszyst-
ko, co robimy, powinno być czy-
nione w jej świetle. Wiara jest 
dla mnie istotą życia. Chciała-
bym, żeby każda decyzja prze-
ze mnie podjęt, podobała się 
Panu Bogu. To nie jest łatwe, nie 
zawsze się udaje...

Kiedy Pani świadomie spotka-
ła Jezusa i postanowiła kształ-
tować swoje życie w świetle 
Jego nauki? To był pewien mo-
ment, czy długa droga dojrze-
wania w wierze?
Bóg stale nam towarzyszy. Wie-
rzącym i niewierzącym. Tym 
żarliwym, obojętnym, i tym peł-
nym pretensji i złości. Wszyst-
kim! Ja wzrastałam w rodzinie, 
w której nie praktykowano ani 
nie mówiono o Bogu. Jedynie 
dla dziadka i babci to było isto-
tą życia. Ale mieszkali w innym 
mieście i miałam z nimi rzadki 
kontakt. Po wielu latach prawie 
wszyscy, w taki czy inny spo-
sób, wrócili do Kościoła. Całe 
życie miałam poczucie, że Ktoś 
jest i czuwa nade mną. Dopie-
ro w liceum rozpoczęła się już 
moja świadoma droga do Pana 
Boga. Mogę powiedzieć, że 
w moim życiu były dwa mo-
menty nawrócenia.

Jakie?
Pierwszy, gdy byłam bardzo 
młodą dziewczyną. W Szyma-
nowie u sióstr niepokalanek, 
gdzie uczyłam się i mieszkałam. 

To tam właśnie przystąpiłam do 
pierwszej spowiedzi i Komunii 
Świętej. Drugi moment nastą-
pił, gdy byłam już dojrzałym 
człowiekiem. Od tego drugiego 
nawrócenia moja droga wiary 
jest mniej więcej prosta.

Wiara jest dla Pani również in-
spiracją w pracy twórczej? Czy 
Pani utwory już w założeniu 
mają nieść treści ewangeliza-
cyjne?
Nie można przestać się do niej 
odnosić, gdy wierzymy. Naj-
ważniejsza jest Miłość. To nam 
przekazał i przekazuje Pan Bóg. 
On nią jest. Piszę i śpiewam dla 
wszystkich. Po prostu czuję, że 
moim powołaniem jest śpiewa-
nie dla wszystkich, bez ograni-
czeń! Jadę od kilkudziesięciu lat 
tam, gdzie mnie zaproszą. Pa-
miętam też o tym, pisząc piosen-
ki. Każdy wierzący w Pana Jezusa 
jest zobowiązany do przekazy-
wania Dobrej Nowiny. Każdy to 
robi na swój sposób. Ja, pamię-
tając o moich słuchaczach.

Nad czym obecnie Pani pracuje?
25 października wyszła moja 
płyta Pieczęć, którą nagrałam 
w bazylice w Gostyniu ze zna-
komitym pianistą Andrzejem 
Jagodzińskim. To muzyczno-
-kontemplacyjna płyta. Ktoś, 
kto jest daleko od Boga, może 
tej płyty słuchać jak muzyki po 
prostu. Słuchamy wielu klasycz-
nych utworów, nie wiedząc, że 
są to utwory związane z sacrum. 
Nawet o tym nie myślimy. Mu-
zyka jest albo jej nie ma. An-
drzej zagrał przepięknie. Ta pły-
ta może być też pomocą dla ko-
goś będącego w trudnościach, 

tak myślę... Bardzo wiele osób 
za tę płytę się modliło. Myślę, że 
dlatego ona może mieć szero-
kie działanie. 

Ma Pani jakiś sposób na prze-
konanie do wiary osób scep-
tycznie do niej nastawionych 
czy wręcz uznających się za 
niewierzące? Były takie osoby, 
które wprost dziękowały Pani 
za jej twórczość, mówiąc, że 
pomogła im znaleźć Boga?
Takich osób było sporo. Jestem 
pewna że, jeśli komukolwiek 
otworzyło się serce podczas 
koncertu czy słuchania moich 
piosenek, to zadziałała Boża ła-
ska! Moim pragnieniem było 
i jest, by służyć ludziom i dobru, 
to wszystko. Taka jest moja rola. 
Jednak niech nikt nie pomyśli, że 
łatwo mi to przychodzi. Jestem 
człowiekiem jak każdy, ograni-
czonym i słabym. Dlatego tak 
trzymam się Pana Boga, bez 
Niego nie potrafię nic! Pyta pan, 
jak kogoś przekonać do wiary... 
Przede wszystkim możemy czy-
nić to poprzez świadectwo ży-
cia, modlitwę i piękno. Za dużo 
mówi się o tym, w jaki sposób 
powinno się szukać Boga. Naj-
ważniejsze jest świadectwo życia 
i modlitwa, bycie dobrym czło-
wiekiem. Poprzez piękno także 
możemy odnaleźć Pana Boga. 
Na jednych ludzi działa słowo, 
na innych muzyka. By wskazy-
wać innym ludziom Boga po-
przez sztukę, trzeba prosić bez-
ustannie o łaskę i pokorę. Chyba 
nie ma innej drogi.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Służyć ludziom i dobru
Z Antoniną Krzysztoń, piosenkarką, 

kompozytorką i autorką tekstów 
rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler.

Do napisania tych słów mnie, obrońcę 
życia, zainspirowała... aborcjonist-
ka. Nie chciała bowiem podjąć roz-

mowy na temat wartości życia poczętego 
człowieka, mówiąc: „Nie będę rozmawiała 
o czymś, co jest mniejsze niż kropka na koń-
cu zdania”.

Nikt z nas nie mierzy wartości ludzkiego 
życia wielkością jego ciała. Nikt nie powie, 
że ktoś, kto jest wyższy, jest bardziej człowie-
kiem niż ten niższy albo że w osobie ważącej 
więcej jest adekwatnie więcej życia człowie-

ka, niż w osobie, która tej wagi ma mniej. 
Życia ludzkiego nie mierzy się bowiem ani 
kilogramami, ani zajmowaną przestrzenią, 
ani tym bardziej czasem trwania. Mówiąc 
o wartości życia człowieka nie mierzymy jej 
centymetrami, wagą, objętością czy liczbą 
przesunięć wskazówek po tarczy zegara, ale 
stwierdzamy, że po prostu jest. 

Czy aby na pewno? Wiemy, że człowiek 
w różnych etapach życia ma różną wielkość 
swojego ciała. Niewątpliwie najmniejszy 
jest przed narodzeniem, w chwili swojego 

poczęcia. Jednak to nie wielkość ciała 
warunkuje wartość ludzkiego ży-
cia. Skoro tak jest, to dlaczego 
powszechnie akceptujemy 
in vitro, gdzie dla realizacji 
skądinąd pięknego pra-
gnienia rodzicielstwa 
unicestwia się wiele ist-
nień ludzkich wielkości 
kropki, która istnieje od 
kilkunastu godzin, a  któ-
rej wagi nie można opisać 

w istniejącej skali? Kiedyś Bóg z mi-
łości do człowieka stał się nim od po-

częcia, bo w tej małej kropeczce 
jest całe życie człowieka, a ona 
sama stoi na końcu wypowie-
dzianego przez Boga zdania: 

„Kocham cię.”.

K s .  To m a s z  K a n c e l a r c z y k 
 – prezes Fundacji Małych Stópek, która 

określenie „pro-life” wypełnia treścią po-
mocy kobietom będącym w ciąży i trudnej 
sytuacji zagrażającej życiu nienarodzone-
go dziecka.

Kropkaks. Tomasz Kancelarczyk

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

fot. M
arek Szym

anski/REPO
RTER
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1.  Radosne, ale proste obchody 
chrztów, pierwszych komunii, 
bierzmowania, ślubów i małżeń-
skich jubileuszy 

2.  Wspólne, rodzinne oddawanie 
czci Bogu podczas niedzielnej 
Mszy Świętej, wspólne warto-
ściowe spędzanie czasu i wspól-
ny posiłek (co najmniej w Dniu 
Pańskim, jeśli nie da się częściej, 
w ciągu tygodnia).

3.  Posiadanie w  domach wody 
święconej, krzyża, Biblii, obrazów 
Jezusa, Maryi i świętych.

4.  Autentyczne świętowanie Ad-
wentu, podczas którego przygo-
towujemy się do uczczenia naro-
dzin Jezusa.

5.  Poświęcenie szczególnej uwagi 
przygotowaniu domowej szopki 
bożonarodzeniowej.

6.  Rodzinne przestrzeganie praktyk 
Wielkiego Postu, zwłaszcza po-
przez wspólne praktyki pokutne, 
większe współczucie dla ubogich, 
chorych i potrzebujących oraz 
przystąpienie całą rodziną do sa-
kramentu pojednania.

7.  Nadawanie dzieciom biblijnych 
i chrześcijańskich imion.

8.  Bardzo poważne podchodze-
nie do obowiązków chrzestnych 
i świadków sakramentu bierzmo-
wania

9.  Proszenie kapłana, by pobłogo-
sławił nowy dom.

10. Pielgrzymki rodzinne.
11.  Gromadzenie się przy krewnych 

i członkach rodziny, którzy są 
chorzy i umierający, bycie ra-
zem z nimi w wierze w chwili 
śmierci i pogrzebu.

12.  Pamiętanie o rodzicach i człon-
kach rodziny podczas Mszy 
Świętej w rocznicę ich śmierci.

13.  Błogosławienie rodziców ocze-
kujących potomstwa i specjalne 
wstawiennictwo dla par starają-
cych się o poczęcie dziecka.

Do listy kard. Dolana dodamy tylko 
jedną praktykę, ale kto wie czy dla 
rodziny nie najważniejszą: WSPÓL-
NĄ MODLITWĘ.

„Mamy w Kościele skarb 
prostych, bezpretensjo-
nalnych, w ypróbowa-
nych i  prawdziwych ak-
tów modlitwy i pobożno-
ści, które utrzymują mał-
żeństwa i rodziny w sile, 
miłości i bliskości Boga”  
– stwierdził na swoim blo- 
gu (cardinaldolan.org) ar-
cybiskup Nowego Jorku  
kard. Timothy Dolan. Ame-
rykański hierarcha stwo-
rzył listę 13 (choć – jak 
stwierdził – z pewnością 
można by dodać jeszcze 
więcej) dobrych katolic-
kich praktyk i tradycji, któ-
rych kultywowanie może 
zapewnić naszym rodzi-
nom jedność, siłę, zdrowie 
i świętość. W czasie pełnym 
napięć, zamieszania i wy-
zwań związanych z życiem 
małżeńskim i rodziną bar-
dzo potrzebujemy znów do 
nich powrócić. Z punktu wi-
dzenia polskiego katolika  
– to absolutne minimum.

„Pocztówki dla Macrona”, a w isto-
cie zdjęcia swoich szczęśliwych wielo-
dzietnych rodzin wysłali m.in.: matka 
ośmiorga dzieci „z wyboru” – doktor 
po Harvardzie Catherine R. Pakaluk, 
profesor badań społecznych i ekono-
mii na Katolickim Uniwersytecie Ame-
ryki (to ona jako pierwsza zaczęła uży-
wać wspomnianego hashtagu); absol-
wentka uniwersytetu Stanford Beth 
Hockel, matka jedenaściorga dzieci. 
Zdjęcie swojej szczęśliwej, liczącej 

ośmioro dzieci rodziny wysłała absol-
wentka Uniwersytetu Kalifornijskiego 
Pamela Di Lucca, a swoją matkę – dok-
tor uniwersytetu w szwajcarskim Fry-
burgu – swojego ojca i siedmioro ro-
dzeństwa zaprezentował o. Edmund. 
Kilka osób nadmieniło również, że 
siedmioro dzieci miała także – zalicza-
na do grona najwybitniejszych filozo-
fów XX w. – prof. Elizabeth Anscombe, 
wykładowczyni na uniwersytetach 
w Oksfordzie i Cambridge.

Macron tłumaczył się później, że 
chodziło mu tylko o kobiety żyjące 
w biednych, zamkniętych, pozbawio-
nych perspektyw społecznościach, 
które zaczynają rodzić w  bardzo 
młodym wieku. Oczywiście, polityk 
zawsze znajdzie przecież jakieś wy-
tłumaczenie. On sam nie ma dzieci, 
ale jego żona jest matką trojga dzieci 
z pierwszego małżeństwa. 

K    ult maryjny w nowym sank-
tuarium ogniskuje się wokół 

czczonego tu nieprzerwanie od 
XVII w. obrazu Matki Bożej Sa-
neckiej, nazywanej Panią Sa-
necką Matką Oczekiwanego 
Macierzyństwa. „Wieść ustna 
niesie, że tutejsza dziedzicz-
ka, nie mogąc mieć dziecka, 
przychodziła do tego kościół-
ka przed boczny ołtarz Matki 
Bożej znajdujący się niedaleko 
ambony w bocznym ołtarzu, by 
prosić o dar życia. Owa poboż-
na niewiasta urodziła ośmioro 
dzieci, ale wszystkie umiera-
ły. Podanie głosi, że pewnego 
pięknego dnia korne prośby 
dziedziczki zostały wysłuchane. 
Na świat przyszło piękne, zdro-
we dziecko. Włodarka, nie zwle-
kając, prosi o pozwolenie prze-
niesienia cudownego obrazu 
Maryi z ołtarza bocznego do 
głównego” – czytamy na stro-
nie internetowej sanktuarium. 
Otoczony kultem wiernych i do 

dziś słynący łaskami wizerunek 
w 2016 r. ozdobiono koronami 
biskupimi.

„Tak wiele kobiet nie może 
mieć dziś dzieci. Tak wiele po-
wikłań, coraz późniejszy wiek 
stawania się mamą. Wielu idzie 
także na łatwiznę przez szu-
kanie metody in vitro. Matka 
Boża w Sance daje nowe życie 
tym, którzy o to proszą. Także 
nowe życie ducha” – twierdzi 
proboszcz parafii ks. Jarosław 
Żmija.

Odpust zupełny w sanktu-
arium w Sance uzyskać moż-
na w dniach: 25 lipca, 8 grud-
nia i raz w roku w dzień dobro-
wolnie wybrany przez każdego 
wiernego, który przybędzie do 
sanktuarium.

Więcej o nowym sanktu-
arium, obrazie i kulcie maryj-
nym w Sance przeczytać moż-
na na stronie internetowej: 
http://parafiasanka.pl/.

Matka 
dla matek
Sanka to niewielka wieś nie-
opodal Krzeszowic w archi-
diecezji krakowskiej. Na po-

czątku września tamtejszy kościół parafialny  
pw. św. Jakuba Starszego, pochodzący z XIV w., 
ogłoszony został diecezjalnym sanktuarium 
Matki Bożej Pani Saneckiej – Matki Oczekiwa-
nego Macierzyństwa. Powstało kolejne miejsce, 
w którym rodzice w szczególny sposób mogą się 
modlić o upragnione potomstwo.

Tradycje,  które trzeba 
pielęgnować!

„Zawsze powtarzam: «Pokażcie mi kobietę, która zdecydowała się – będąc dosko-
nale wykształconą – mieć siedmioro, ośmioro lub dziewięcioro dzieci»” – stwierdził 
francuski prezydent Emmanuel Macron podczas konferencji „Goalkeepers” Fundacji  
Gates, która odbyła się w Nowym Jorku pod koniec września. Zajmowano się tam 
m.in. kwestią wysokiej płodności w Afryce. Przekaz prezydenta Francji był jasny i czy-
telny: wykształcona kobieta nie chce mieć wielu dzieci. Mówiąc dosadniej: wielodziet-
ność wiąże się... z głupotą. No i się doigrał. Wykształcone wielodzietne i dumne z tego 
matki, ich mężowie, a także same dzieci odpowiedzieli mu na te słowa prawdziwą 
powodzią zdjęć zamieszczanych pod twitterowym hashtagiem #postcardsforMacron.

Wielodzietność 
jest mądra!

Urodzona w austriackim Vocklabruck 
Aleksandra z Hanoweru należy do dy-

nastii Welfów. Jest jedyną córką Ernesta 
Augusta V, księcia Hanoweru, i księżnej Ka-
roliny z Monako, wnuczką księcia Monako 
Rainera III i księżnej Grace (amerykańskiej 
aktorki Grace Kelly), a ze strony ojca potom-
kinią brytyjskiej królowej Wik-
torii i niemieckiego cesarza 
Wilhelma II. Z uwagi na przej-
ście na katolicyzm księżnicz-
ka została usunięta z miejsca 
zajmowanego w sukcesyjnej 
„kolejce” do brytyjskiego tro-
nu (królami i królowymi Anglii, 
którzy sprawują jednocześnie 
funkcję głowy Kościoła angli-
kańskiego, nie mogą być bo-
wiem – uznający władzę pa-
pieża nad Kościołem – katoli-
cy). Aleksandra nadal pozostaje jednak na 
dwunastym miejscu w linii sukcesyjnej do 
tronu Księstwa Monako. Jej matka – księż-
na Karolina – też jest katoliczką.

Inny arystokrata, 37-letni arcyksiążę 
Jan Habsburg-Lotaryński – trzeci z ośmior-
ga dzieci arcyksięcia Rudolfa z Austrii i Ma-
rii Heleny baronowej de Villenfagne de 
Vogelsanck – został księdzem. Święcenia 
kapłańskie przyjął 16 czerwca w szwajcar-
skim miasteczku St. Maurice. W rozmo-
wie z Jose Marią Ballesterem Esquiviasem 
z hiszpańskiego tygodnika katolickiego 

„Alfa y Omega” przyznał, że 
nigdy nie doświadczył kryzy-
su wiary i już jako dziecko „był 
dręczony przez zło, które na-
wiedza nasz świat”. Jako szes-
nastolatek przeczytał dwie 
książki, które wywarły na nim 
ogromne wrażenie: Miasto 
radości Dominique’a Lapier-
re’a (o życiu w slumsach Kal-
kuty i świadczonej tam przez 
kilka osób bezinteresownej 
pomocy) oraz biografię jego 

prababki cesarzowej Zyty Burbon-Par-
meńskiej, żony bł. Karola I Habsburga, 
z którą mały Jan spotykał się jako kilku-
letnie dziecko. Młody kapłan stwierdził, 
że życie jego pradziadków jest dla niego 
wzorem „szlachetności serca”, służby na 

rzecz ubogich i pokoju. 
Od 2006 r., po rezygna-

cji z obiecującej kariery pary-
skiego bankowca, odpowia-
dając na wezwanie Jezusa, 
realizuje te ideały w powsta-
łym w Szwajcarii zgromadze-
niu „Fraternite Eucharistein”. 
Głównym celem prowadzą-
cych bardzo prosty, ewan-
geliczny styl życia i utrzymu-
jących się z pracy własnych 
rąk braci jest adoracja Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, 

świadczenie pomocy osobom uzależnio-
nym i ofiarom przemocy. Bractwo ma po 
dwa domy w Szwajcarii i we Francji. 

Katolicy 
z wyższych 
sfer

Luteranka i... łyżwiarka figurowa, dzie-
więtnastoletnia Jej Królewska Wysokość 
Księżniczka Aleksandra z Hanoweru 
przeszła na katolicyzm, a arcyksiążę Jan 
Habsburg–Lotaryński, potomek błogo-
sławionego Karola I Habsburga, ostat-
niego cesarza Austro-Węgier, został 
księdzem. W wyższych sferach katolicy 
„trzymają się mocno”. Gorącą wiarę już w dzieciństwie przeka-

zali jej rodzice, którzy byli robotnika-
mi. O ich wierze świadczy już samo imię, 
jakie nadali córce na chrzcie świętym (jej 
pełne imię i nazwisko brzmiało: Maria de 
Montserrat Viviana Concepcion Caballé 
i Folch). Sopranistka uważała to zawsze za 
wielkie szczęście. W życiu wiele wycierpiała 
ze względu na nie najlepszy stan zdrowia  
– w 1985 r. przebywała w szpitalu z powo-
du guza mózgu, leczyła się na serce. 

W wywiadzie udzielonym pięć lat temu 
tygodnikowi „Alfa i Omega” śpiewaczka 
stwierdziła, że stara się żyć wartościami 
ewangelicznymi „z miłością i siłą, którą daje 
jej wiara w Boga, a zarazem wiara w każdego 
człowieka”. Podkreśliła, że jej „osobisty zwią-
zek z Chrystusem” był „bardzo intymny” i że 
utworem, który sprawił, że poczuła się bliżej 
Boga było oratorium, a właściwie „święta le-
genda” pt. Dziewica (La Vierge) – dzieło two-
rzącego w epoce romantyzmu francuskiego 
kompozytora Julesa Masseneta (nagranie 
ponad półtoragodzinnego utworu, w któ-
rym partię Maryi Dziewicy wykonała Cabal-
le, znaleźć można w internecie).

Artystka wyznała też, że jeśli żywa wia-
ra jest dostatecznie głęboko zakorzenio-
na we wnętrzu człowieka, nie jest trudno 
zachować ją nawet w świecie rozrywki. 
Ona sama – służąc sztuce, pięknu i Bogu 

– nigdy się jej nie wstydziła, nie chowała 
jej pod korcem, ba! nawiązywała do niej 
niemal w każdym udzielonym przez sie-
bie wywiadzie. Żyła nią także na co dzień. 
Broniła ludzkiego życia od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci. W 2009 r. złożyła swój 
podpis pod apelem kobiet przeciwko abor-
cji, w którym stwierdzono, że praktyka ta 
– unicestwiająca bezbronne ludzkie istoty 
i gwałcąca godność kobiet – jest „etycznie 
i prawnie niedopuszczalna”. Wśród wie-
lu nagród, jakie Montserrat otrzymała, 
była też Nagroda Muzyczna Bravo, którą 
– w 2013 roku za zasługi w pracy na rzecz 
godności ludzkiej, praw człowieka i szerze-
nia wartości ewangelicznych – przyznała 
jej Konferencja Episkopatu Hiszpanii.

Udzielała się charytatywnie, była Am-
basadorem Dobrej Woli UNESCO, założyła 
również fundację pomocy dzieciom – ofia-
rom wojen. Szersza publiczność może koja-
rzyć ją z wykonanej wraz z Freddym Mercu-
rym piosenki Barcelona, która stała się hym-
nem olimpiady w Barcelonie w 1992 r. Pod-
czas Światowego Spotkania Rodzin 2006 r. 
w Walencji wyśpiewała piękne Ojcze nasz 
przed Benedyktem XVI.

Artystycznymi śladami sławnej matki 
podąża obecnie córka Caballé – sopranist-
ka Montserrat Marti.

Za pomocą aplikacji możesz – prze-
mierzając teren – „łapać” świętych, bło-
gosławionych, postaci biblijne i stwo-
rzyć swój eTeam, czyli drużynę ewan-
gelizacyjną. Trzeba się przy tym wy-
kazać wiedzą na temat ich życiorysów 
(i dowiedzieć się o nich czegoś nowe-
go), zbierać wirtualne zasoby (kielichy, 
chlebki i krzyże), a także punkty np. 
za „uczynki miłosierdzia” – modlitwę 

w określonych miejscach, udział w na-
bożeństwie, udzielenie jałmużny itp. 
Możesz się bawić sam lub z grupą za-
proszonych do współpracy przyjaciół 
i znajomych.

Aplikacja, opracowana przez Funda-
cję Ramón Pané w porozumieniu z Ko-
mitetem Organizacyjnym ŚDM, otrzy-
mała już papieskie „błogosławieństwo”.

Wniosek został zatwierdzony 4 października. „Za” głosowało  
21 radnych, przeciw było 6. Wniosek poparł również burmistrz mia-
sta Federico Sboarina. Werona zaangażuje się także w promowanie 
projektu regionu Veneto noszącego nazwę „Culla Segreta” („Sekret-
na Kołyska”), podobnego do znanej u nas inicjatywy „Okien Życia”. 
Kobiety mogą rodzić anonimowo, a ich dzieci trafią do przybranych 
rodzin, wybranych przez sąd dla nieletnich. 

Decyzja Rady Miasta Werony choć w małym stopniu przeciw-
działać będzie opłakanym skutkom zatwierdzonej w 1978 r. we 
Włoszech ustawy legalizującej aborcję.

Złap świętego
Biegasz z telefonem i z pomocą geolokacji GPS „łapiesz” do 
niego wirtualnych świętych. To jest już możliwe. Na  Świa-
towe Dni Młodzieży 2019 w Panamie przygotowana zosta-
ła (a obecnie jest jeszcze wciąż dopracowywana) darmowa 
aplikacja „Follow JC Go” inspirowana słynną smartfonową grą 
„Pokemon Go”. „Follow JC Go” łączy nowoczesną technologię 
z ewangelizacją. Na razie w Google Play i App Store dostępna 
jest jedynie wersja hiszpańska. Być może za jakiś czas docze-
kamy się także wersji polskiej.

Montserrat Caballé 1933–2018

Przez piękno 
do Boga
6 października w szpitalu w Barcelonie 
w wieku 85 lat zmarła Montserrat Caballé. 
Była nie tylko jedną z największych gwiazd 
opery i jedną z najsławniejszych soprani-
stek świata, lecz także żarliwą katoliczką, 
obrończynią życia i wielką czcicielką pa-
tronki Barcelony Matki Bożej z Montserrat 
– katalońskiej Czarnej Madonny. 

Miasto pro-life
Rada Miejska włoskiej Werony – „Miasta miłości”, w której rozgry-
wała się miłosna historia szekspirowskich bohaterów Romea i Julii 
– obwołała ją „miastem przychylnym dla życia” („citta a favore della 
vita”), deklarując ponadto wsparcie finansowe wszelkich – i to nie 
tylko katolickich – inicjatyw podejmowanych przeciwko aborcji 
i broniących życia.

strony przygotował Henryk Bejda
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Podobnie jak przy narodzeniu Jezusa pa-
sterze idący do Betlejem mieli zobaczyć po-
trójny znak – niemowlę owinięte w pieluszki 
i położone w żłobie, tak przy narodzinach Ko-
ścioła powstał szum wiatru, objawiły się języki 
z ognia, a każdy w swoim własnym dialekcie 
usłyszał opowieść o wielkich dziełach Boga. 
O ile szum jako gwałtowne zjawisko zawierał 
w sobie coś nieokreślonego, intrygującego, 
a może nawet niepokojącego, o tyle dwa po-
zostałe mają charakter bardziej czytelny. 

Możemy w tym potrójnym znaku towa-
rzyszącym narodzinom Kościoła dostrzec 
subtelną pedagogikę Ducha Świętego, który 
przygotowuje serca ludzkie, przyzywa i rozja-
śnia, otwierając na Dobrą Nowinę.

ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ 
τὸν οὐρανόν

Zgromadzeni są opisani w tekście orygi-
nalnym w ten sposób: Byli wtedy w Jerozo-
limie mieszkający Żydzi, mężowie pobożni 
ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali 
w jego własnym języku (Dz 2,5-6). Dostrzega-
my tu na pierwszy rzut oka sprzeczność: w jaki 
sposób ci sami ludzie mieszkający w Jerozoli-
mie są nazwani Żydami, a zarazem przynależą 
do wszystkich narodów pod niebem (gr. apo 
pantòs éthnous ton hypo ton ouranón)? 

Autor na innym miejscu w tekście wspomi-
na prozelitów, czyli osoby pochodzące z innych 
narodów, które przyjęły wiarę w Boga Abra-
hama, Izaaka i Jakuba, a Piotr adresuje swo-
ją pierwszą katechezę: mężowie Judejczycy 
i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Rozumiemy 
więc, że w owym pierwszym świętym zwołaniu 
uczestniczą rzeczywiście osoby ze wszystkich 
narodów pod niebem. Są one już przygotowa-
ne przez Ducha Świętego, który działa w ich su-
mieniach, sieje ziarna objawienia w ich przeko-
naniach religijnych i prowadzi do pełnopraw-
nej przynależności do Ludu Bożego.

διαμεριζόμεναι γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρός

Nieokreślonemu szumowi towarzyszy 
czytelny znak. Autor opisuje go jako języki 
gr. γλῶσσαι – glossai. W grece występuje 
ta sama zbieżność znaczeń jak w  języku 
polskim. Rzeczownik ten oznacza zarówno 
organ, który używamy w mowie, jak i samą 
odrębną mowę danej nacji. Dookreślenie 
jakby z ognia gr. πυρός – pyrós każe nam 
rozumieć, że mamy do czynienia z jakimś 
widocznym światłem i energią. Obraz się 
rozwija dynamicznie: oto pojawiają się języki, 
jednakże nie w zwyczajnym kształcie płomieni, 
wtedy autor użyłby greckiego określenia 
πυρὸς φλόγα – pyròs phlóga, ale właśnie 
w kształcie języków, co wyraźnie nawiązuje do 
kolejnego zjawiska, którym będzie głoszenie 
w różnych językach wielkich dzieł Boga: Jakżeż 
więc każdy z nas słyszy swój własny dialekt? 
(Dz 2,8) Ciekawym jest fakt, że owe widoczne 
języki jakby z ognia nie pojawiają się od razu 
nad zgromadzonymi, lecz dopiero rozdzielają 
się gr. διαμερίζω – diamerizo, by spocząć 
osobno na każdym z nich. Ze względu na to, 
że ludzie, którzy tłumnie się zbiegli, wyrażając 
zdumienie, nie wzmiankują o przedziwnym 
zjawisku, wydaje się, że ma ono charakter 
wewnętrzny i ogranicza się do modlących 
się w Wieczerniku. Być może Łukasz, kreśląc 
dokładnie obraz owego zjawiska, chce 
podkreślić jedność apostolską, która leży 
u podstaw całej różnorodnej misji Kościoła 
w świecie: I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 
jak im Duch pozwalał mówić.

Oczywiście narodziny Kościoła i jego mi-
sja w świecie od samego początku nie były 
odczytywane jednoznacznie. Tak już jest i to 
pewnie się nie zmieni. Podczas gdy jedni są 
pełni podziwu dla jego ogromnej energii du-
chowej, inni do końca będą sobie drwili: Upili 
się młodym winem (Dz 2,13).

Ks. Tomasz Szarliński

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (dz 2,3-4).

Narodziny Kościoła. Część II.
Zadziwiająca misja w świecie!

fot. m
. Pabis

„Nie lubię” – to jedna z najdłuż-
szych list, jakie mogłabym stwo-
rzyć. Ograniczając się jedynie do 
kategorii „życie duchowe i religijne”, 
i tak długo mogę wymieniać. Nie 
lubię, gdy ludzie siadają na brzegu 
kościelnej ławki, blokując tym sa-
mym dostęp do wolnego miejsca 

innym. Nie lubię też, gdy radosne 
pieśni śpiewane są jak w orszaku 
żałobnym i gdy Ewangelia czy-
tana jest w takim pośpiechu, że 
ciężko zrozumieć wszystkie słowa. 
Na mojej liście są też pouczenia 
przy spowiedzi, które nie mają nic 
wspólnego z  moimi grzechami 

i znak pokoju przekazywany jak-
by z przymusu. A, i jeszcze podzię-
kowania dla wszystkich za udział 
w przygotowaniu rezurekcji dłuższe 
niż opis Zmartwychwstania. I gdy 
tak się denerwuję, narzekam, roz-
prawiam o tym, co złe, co nie działa 
w Kościele i jacy kiepscy są wierni, 

trafiam na dość wiekowy wywiad 
z Robertem Friedrichem Litzą, li-
derem 2TM2,3 i założycielem Arki 
Noego. Artysta pytany o to, co naj-
bardziej denerwuje go w Kościele, 
odpowiada: „Ja”.

Weronika Kostrzewa Radio Plus
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Lista do zmiany
Zasłanie Ducha Świętego, mal. Josef Ignaz Mildorfer, Hungarian National Gallery
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Tatuaż na ciele człowieka to 
z pewnością jakaś ekspresja, jakiś 
komunikat wobec siebie i świata... 

Staje się on coraz bardziej 
popularny. Niejedna gwiazda 
z dumą go nosi lub zapewnia, że 
tu i ówdzie go ma. Ufam jednak, 
że to nie ma żadnego znacze-
nia dla ciebie. Przede wszystkim 
decyzję musisz podjąć TY sama, 
a nie jakaś moda, która może mieć 
na celu nabić czyjeś kieszenie, 
a potem zniknąć równie szybko 
jak się pojawiła. Nie możesz rów-
nież liczyć, że za ciebie decyzję 
podejmie jakiś ksiądz np. Tomasz... 
To, co napiszę, to tylko propozycje 
tematów do „obgadania” z Panem, 
który rozmawia z tobą w sanktu-
arium sumienia.

Przede wszystkim wykonanie 
tatuażu to poważna ingerencja 
w nasze ciało. Naukowcy biją na 
alarm, twierdząc, że nanoczą-

steczki szkodliwych substancji 
chemicznych przenikają do na-
szych węzłów chłonnych i na 
trwałe tam się odkładają, mogąc 
powodować choroby. Ponadto 
zabieg ten może zakazić nasz 
organizm (w ankietach szpital-
nych przed operacją 
spotykamy pytanie 
o niego). Znany jest 
w Polsce przypadek 
fanki rapera, która po 
wytatuowaniu gałki 
ocznej straciła wzrok... 
Biorąc pod uwagę 
permanentne skutki 
tatuażu, nieodwracal-
ne zmiany w tkance 
skórnej, wysokie kosz-
ty ewentualnego wy-
wabiania i to jak zmienni jesteśmy 
w swoich upodobaniach, trzeba 
się naprawdę dobrze zastanowić, 
czy nie ma innego, bezpieczniej-
szego sposobu zakomunikowania 
tego, co chcesz wyrazić poprzez 
strój czy biżuterię... Jeśli jednak 
zdecydujesz się na zabieg, po-

ważnym grzechem zaniedbania 
byłoby powierzenie go osobie 
bez odpowiednich kwalifikacji, 
niedopilnowanie sterylnych wa-
runków, w jakich on miałby się 
dokonać lub nie skontrolowanie, 
jakie substancje chemiczne wraz 

z pigmentem zostaną 
wprowadzone w two-
je ciało.

Rodzajów tatuaży 
jest wiele. Straszną 
praktyką było nada-
wanie numeru, któ-
ry tatuowali naziści 
w obozach koncen-
tracyjnych. Jeszcze 
do niedawna tatuaż 
stanowił pewien kod 
komunikacyjny dla 

więźniów. Istnieją praktyczne 
tatuaże, jak np. grupa krwi wypi-
sana na nadgarstku, ale też i bar-
dziej lub mniej poetyckie wzory 
botaniczne. Gdy chodzi o wzory 
symboliczne, pamiętaj, że wpraw-
dzie strony internetowe kipią od 
przeróżnych ich interpretacji, jed-

nak symbole mają to do siebie, że 
potrafią być wieloznaczne i trzeba 
solidnej wiedzy o danym sym-
bolu, zanim na dłużej będziesz 
zmuszona się z nim utożsamiać. 
Egzorcyści przestrzegają przed 
tatuowaniem sobie egzotycznych 
wzorów o nieznanej treści, które 
mogą zawierać w sobie ukryty 
przekaz satanistyczno-okulty-
styczny. Uciekaj w tym względzie 
od tego, co ma nawet pozór zła!

Ważne jest oczywiście to, 
co ty chcesz wyrazić, lecz wiedz, 
że tatuaż będzie również innym 
coś komunikował. Weź więc pod 
uwagę, co twój tatuaż powie 
o tobie tym, którzy go ujrzą. Trze-
ba pamiętać, że wielu zwłaszcza 
starszych z ogromną rezerwą, 
a nieraz nawet z lękiem traktuje 
osoby wytatuowane. Czy rzeczy-
wiście to będziesz komunikowała, 
co chcesz przekazać? Czy tatuaż 
zgodny będzie z twoją misją ży-
ciową, do której powołał czy po-
woła cię Bóg? Czy nie podważy 
nieco zaufania względem ciebie 

osób, które napotkasz w wypeł-
nianiu swej misji? Czy nie zablo-
kuje ci drogi do realizacji twoich 
aspiracji zawodowych?

Wreszcie na koniec jeszcze 
raz przeanalizuj twoją motywa-
cję w zrobieniu sobie tatuażu. 
Czy rzeczywiście za twoją decy-
zją na tatuaż kryje się czysta in-
tencja? Czy pragnienie tatuażu 
nie ujawnia jakiegoś problemu 
w tobie z akceptacją swojego 
ciała, które jest świątynią Ducha 
Świętego? Jeśli jeszcze nie jesteś 
pełnoletnia, koniecznie poroz-
mawiaj o tym z rodzicami. Jeśli 
jesteś pełnoletnia, ale niesamo-
dzielna ekonomiczne, dowiedz 
się o koszt ewentualnego wy-
wabiania. W każdym jednak wy-
padku skonsultuj swoją decyzję 
z rozsądną osobą, której na tobie 
zależy i wreszcie pomódl się: Jezu, 
czy Tobie będę się z tym tatuażem 
podobała? Jeśli Jemu będziesz się 
podobała, to cóż mogę jeszcze 
dodać ;)

ks. Tomasz Szarliński

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Czy zrobienie sobie tatuażu 
to grzech?

Anna

 Pytania od naszych Czytelników

Siostra Zygmunta, karmeli-
tanka Dzieciątka Jezus, zakładała 
placówki misyjne w Burundi po-
nad czterdzieści lat temu. Po 19 la-
tach pracy wśród dzieci i ubogich 
wróciła do kraju, aby pomagać to-

ruńskim bezdomnym, podopiecz-
nym Caritas. W 2017 r., po przej-
ściu na zasłużoną emeryturę, za-
konnica wróciła do Afryki. Wciąż 
myślała o biednych dzieciach...

Marzenia
Największym marzeniem  

s. Zygmunty jest stworzenie 
szkoły podstawowej i przedszko-
la na odludziu, jakim jest Gitega. 
Rzecz wydawałaby się niemoż-
liwa, gdyż wymagająca dużych 
pieniędzy. Przed wyjazdem z Pol-
ski siostra poruszyła niebo i zie-
mię. Prosiła wszystkich o pomoc. 
Udało jej się zgromadzić sumę, 
która pozwoliła na rozpoczęcie 
prac budowlanych.

„Zdumiony patrzę, jak dużo 
zrobiono w tak krótkim czasie  
– mówi ks. Zbigniew Sobolewski, 
dyrektor Dzieła Pomocy «Ad Gen-
tes», które pomaga w budowie 
szkoły. – Teren został ogrodzony 
murem, to zapewni bezpieczeń-
stwo siostrom i dzieciom. Jeden 
z trzech budynków szkolnych stoi 
i jest wyposażany w meble szkol-
ne i pomoce dydaktyczne. Na 
ścianach pojawiły się tablice. Gru-
pa dzieci rozpocznie naukę od po-
łowy listopada” – dodaje kapłan.

Siostra Zygmunta cieszy się, 
że pierwszy budynek już stoi i za-
pewni dzieciom schronienie w po-
rze deszczowej. „Już nie będą mo-
kły – mówi szczęśliwa i dodaje, że 
w ostatnim czasie otrzymała jesz-
cze jeden cud. – Znaleziono źró-
dło w odległości 250 m od szko-
ły, a dać dzieciom czystą wodę do 

picia, to dać im zdrowie. Wi-
działam ludzi pijących wodę 
z kałuży w porze deszczo-
wej. Natomiast w porze su-
szy muszą jej szukać daleko”  
– podkreśla karmelitanka. 

Siostra Zygmunta zauwa-
ża, że życie dzieci w Burundi, 
w tym jednym z najbiedniej-
szych krajów Afryki, nie jest 
łatwe. Do szkoły chodzą wy-
brani – większość dzieci pracuje. 
Jeszcze przed wschodem słońca 
wyruszają w pole wraz z rodzi-
cami. Praca trwa do godz. 16.00. 
Zwykle wtedy matka z dziećmi 
wraca do domu i przygotowuje 
coś do jedzenia. Dzieci szukają 
patyków na ogień. Idą do źródła 
po wodę, tam się napiją, umyją 
i do domu przynoszą tylko tyle, 
ile jest potrzebne do ugotowania 
posiłku.

Gdy po kilku godzinach 
obiad jest gotowy, rodzina sia-
da w kółeczku i spożywa posiłek  
– pierwszy i ostatni tego dnia. 

Misjonarze
Podstawowym zadaniem mi-

sjonarzy jest głoszenie słowa Bo-
żego, aby jak najwięcej ludzi po-
znało i ukochało Boga. Widząc 
jednak otaczające ich cierpienie, 
starają się leczyć, dokarmiać, bu-
dować ośrodki zdrowia, szkoły, 

kościoły, aby poprzez te uczynki 
miłosierdzia przybliżyć ludziom 
Boga.

Siostry Karmelitanki Dzieciąt-
ka Jezus zgromadziły małe dzieci, 
organizując coś w rodzaju przed-
szkola. Wszystkie dzieci chcą tam 
przychodzić, bo oprócz opieki 
dostają kubek mleka i miseczkę 
gotowanej fasoli, a przed wieczo-
rem wracają do domu, gdzie spo-
żywają drugi posiłek z rodziną. To 
wystarczy, by ich uchronić przed 
śmiercią głodową.

Wiele dzieci, które już podro-
sły do wieku szkolnego, nie chce 
odejść, by ustąpić miejsca młod-
szym i chorym. Nie chcą odejść, 
bo nie mają gdzie iść. One bar-
dzo chciałyby się uczyć, ale nie-
stety szkół jest wciąż za mało. 
Brakuje budynków, ławek, ksią-
żek, zeszytów... 

My możemy im pomóc...
mp

78-letnia s. Zygmunta Kaszuba mogła pójść na emeryturę i spokojnie żyć. Mogła... Ona jednak zdecy-
dowała, że wyjedzie na misje do Burundi, aby w biednej i zaniedbanej wiosce w buszu zbudować szkołę 
podstawową dla dzieci.

Z miłości do dzieci
„Boży haczyk” 

o. Łukasza 
Buksy

O tym, jak Bóg wykorzystuje życiowe pa-
sje duchownych, by ludzie mogli poznać 
Jego miłość, opowiada o. Łukasz Buksa  
– franciszkanin, muzyk i instruktor snow-
boardu.

To, że hobby może wykorzy-
stać w pracy duszpasterskiej, od-
krył w szkole sportowej we Wło-
cławku. „Uczyłem piłkarzy i chcia-
łem pokazać im Boga. Zawarłem 
więc układ, że skoro ja jestem 
z nimi w klasie i na boisku, niech 
oni spotkają się ze mną w koście-
le. Zadziałało, bo po jakimś cza-
sie sami do mnie przyszli, prosząc 
o modlitwę” – wspomina. 

Przez pasję do Boga
Dodaje, że to właśnie po-

wołanie skłoniło go do rozwoju 
swoich pasji. Kiedy została mu 
powierzona troska nad młodzie-
żą w całej prowincji zastanawiał 
się, jak może w ciekawy sposób 

pokazać im Boga. I wtedy po-
jawił się snowboard. „Ucząc się, 
połamałem nawet żebra, ale 
w ciągu 7 lat skończyłem kurs 
instruktora” – mówi o. Łukasz.

Dzięki temu zrodziły się Re-
koSKI – wyjazdy w okresie zimo-

wym, podczas których chętni 
mogą zadbać zarówno o swoje 
ciało, poznając tajniki jazdy na 
nartach czy snowboardzie, jak 
i o ducha podczas nauk rekolek-
cyjnych. Według zakonnika dzie-
ją się na nich prawdziwe cuda.

„Pamiętam mężczyznę, któ-
ry brał udział w naszych wyjaz-
dach cztery razy – sprowadziła 
go miłość do nart, ale pojawiły 
się też szczere rozmowy i w koń-
cu wyspowiadał się po 26 latach. 
To naprawdę wielkie przemiany, 
a nie byłoby ich, gdyby nie prze-
strzeń stworzona właśnie przez 
pasje” – przyznaje.

Śpiew trafia 
do wszystkich

Jednak o. Buksa jest roz-
poznawalny nie tylko po jeź-

dzie na snowboardzie w habicie 
czy przemierzaniu latem na de-
skorolce pielgrzymkowego szla-
ku do Częstochowy. Wielu bliska 
jest także muzyka, którą tworzy 
– zarówno ta modlitewna, jak  
i w stylu funky/soul, którą uwiel-
bia młodzież przybywająca na re-
kolekcje prowadzone przez fran-
ciszkanina. 

„Śpiew trafia do wszystkich. 
Przez niego mogę się dzielić Bo-
giem i Jego miłością. Stąd two-
rzenie muzyki do znanych i już 
nieraz «oklepanych» modlitw, 
np. Koronki do Bożego miłosier-
dzia, by nadać im nową siłę. 

Stąd też kawałki mocniejsze, 
dzięki którym młodzi nieraz dają 
mi szansę, by powiedzieć im coś 
więcej o rozwoju duchowym”  
– wskazuje. 

Ojciec Łukasz podkreśla, że 
jest wdzięczny Bogu za swoje 
pasje, dzięki którym może być 
skutecznym narzędziem ewan-
gelizacji. „Chcę nimi przybliżać 
do Boga – jeśli ludzie będą się 
zachwycać moim śpiewem bez 
widzenia w nim Boga, to prze-
staję to robić” – zaznacza.

„Haczyk” Pana Boga 
Według duchownego, pasje 

osób świadczących o wierze są 
„haczykiem” Pana Boga, dzięki 
którym zwraca On uwagę ludzi, 
często zagubionych w wielu nie-
właściwych propozycjach i tren-
dach współczesnego świata. 

„Każdy w sobie ma pragnie-
nie Boga. I nawet jeśli się Go 
wypiera, prędzej czy później 
dojdzie do sytuacji kryzysowej 
i w bezradności padnie przed 
Nim na kolana. Ale jeśli coś przy-
kuje jego uwagę szybciej i poka-
że, jaką siłą naprawdę jest wiara, 
to ta sytuacja bez wyjścia w jego 
życiu albo nie nastąpi, albo bę-
dzie przez niego przeżyta z wiel-
kim zaufaniem Bogu” – podsu-
mowuje.

łk

fot. Ł. Kaczyński
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40 lat temu ks. kard. Karol 
Wojtyła został wybrany 
na Stolicę Piotrową. Fakt 

ten od jakiegoś czasu przeczuwał 
jego przyjaciel – bp Andrzej Deskur, 
który od lat pracował już w Waty-
kanie. Znali się długo. Ich przyjaźń 
rozpoczęła się w ramach wspólnej 
pracy w „Bratniej Pomocy” (stu-
denckiej organizacji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie). 

Po latach, kiedy ks. Deskur 
pracował już w Italii, często przyj-
mował swojego krakowskiego 
przyjaciela. Kardynał Deskur przy-
znawał, że to niejako sam papież 
Paweł VI miał przygotować Wojty-
łę do sukcesji.

Znak cierpienia
Na ostatniej stronie publikacji 

Kalendarium życia Karola Wojty-
ły nazwisko „Deskur” pojawia się 
aż sześć razy. Czytamy tam, że  
13 października, gdy już rozpo-

czynało się pamiętne konklawe, 
biskup zachorował, a kard. Wojty-
ła odprawił w jego intencji Mszę 
Świętą. O godz. 15.00 pojechał do 
kliniki Gemelli odwiedzić ciężko 
chorego (media podały nawet, że 
bp Deskur umarł), a półtorej go-
dziny później był już na rozpoczę-
ciu konklawe. Znamienny i znany 
jest fakt, iż zamach na Ojca Świę-
tego Jana Pawła II miał miejsce  
13 maja, a 13 października, w dniu 
ostatnich objawień fatimskich,  
ks. bp Andrzej Deskur został spa-
raliżowany.

Przyjaciel Jana Pawła II był 
w ciężkim stanie. Nowy papież za-
raz po wyborze, łamiąc protokół 
dyplomatyczny, w swoją pierwszą 
pielgrzymkę udał się do kliniki 
Gemelli. On wiedział, co i komu 
zawdzięcza. Już wtedy powiedział: 
„Przybyłem tu, aby odwiedzić mo-
jego przyjaciela, mojego kolegę, 
biskupa Andrzeja Deskura, prze-

wodniczącego Papieskiej Komisji 
ds. Środków Społecznego Prze-
kazu, który od kilku dni, od dnia 
poprzedzającego konklawe, prze-
bywa w ciężkim stanie w szpitalu”.

Gdy bp Deskur wrócił do 
domu ze szpitala, otrzymał od 
Ojca Świętego list, który za-
czynał się tymi słowami: „Te-
raz wiesz, jaka jest twoja misja 
w Kościele...”. Była to misja mo-
dlitwy za papieża Polaka. Kar-
dynał Deskur pełnił ją przez  
27 lat, aż do śmierci Jana 
Pawła II, a następnie, po jego 
odejściu do domu Ojca, kon-
tynuował, modląc się o beaty-
fikację Jana Pawła II.

Przy różnych spotkaniach 
Jan Paweł II podkreślał wielką 
rolę, jaką w jego życiu i mi-
sji odegrał ten wielki kapłan, 
któremu – w dowód uznania 
zasług – nadał godność kar-
dynała. W czasie uroczystości 
papież, wskazując na osobę 
nowego purpurata, podkre-
ślił, że wnosi on do kolegium 
kardynalskiego „znamię cier-
pienia, które jest ofiarą”. Mówił 
wówczas: „... Nie znamy dróg 
Bożych, nie znamy tajemnic 
Bożych, ale trudno mnie oso-
biście oprzeć się przeświad-
czeniu, że ta ofiara księdza 
arcybiskupa, dzisiaj kardy-
nała Andrzeja, pozostawała 
w związku z konklawe, które 
odbyło się w połowie paź-
dziernika 1978 roku”. 

Niepokalana 
Kiedy dziś mówi się o ks. kard. De- 

skurze, najczęściej wspomina się 
to, że był przewodniczącym Papie-
skiej Komisji ds. Środków Społecz-
nego Przekazu. To on wprowadzał 
instytucje kościelne w świat nowo-
czesnych środków przekazu – jako 
pierwszy przeprowadzał transmi-
sje Mszy Świętych za pomocą sa-
telit czy organizował biuro praso-
we w Watykanie.

Warto jednak zwrócić uwagę 
i na inne fakty z życia tego wiel-
kiego człowieka Kościoła. „Z domu 
rodzinnego mój brat wyniósł mi-
łość do Matki Bożej Niepokalanej” 
– zauważa Wanda Wysocka, sio-
stra kardynała. 

Do końca życia na drzwiach 
wejściowych do jego mieszkania 
wisiała tabliczka z napisem: „Casa 
di Maria” („Dom Maryi”). Napis ten 
został umieszczony na drzwiach 
po nominacji na przewodniczą-
cego papieskiej Akademii Niepo-
kalanej. To właśnie ta organizacja 
krzewiła na całym świecie – po-
przez duszpasterstwo Maryjne  
– kult do Matki Bożej. 

Rodzina ks. kard. Deskura 
pokazuje mi zdjęcie swojego 

krewnego, na którym wraz z in-
nymi czcicielami Matki Bożej znaj-
duje się on przy transparencie  
„L’Immacolata vincerà” („Niepoka-
lana zwycięży”).

Apostoł 
Bożego Miłosierdzia

W archiwum krakowskiej 
kurii został odnaleziony list na-
pisany 19 lutego 1965 r. przez 
ks. Deskura do metropolity kra-
kowskiego. Czytamy w nim, że 
„nadeszła chwila odpowiednia 
do ponownego zbadania spra-
wy s. Faustyny”. W tym czasie 
dekret Świętego Oficjum kwe-
stionował nadprzyrodzoność 
objawień Siostry Faustyny oraz 
zakazywał rozpowszechniania 
obrazków i pism propagują-
cych nabożeństwo w formach 
proponowanych przez Siostrę 
Faustynę. Ksiądz Deskur, który 
przed laty jako pierwszy przed-
stawił Wojtyle postać sekretar-
ki Bożego Miłosierdzia (fakt 
ten podała Ewa Czaczkowska 
w książce Papież, który uwie-
rzył), znając mechanizmy funk-
cjonowania Kurii Rzymskiej, 
proponował rozwiązania, które 
trzeba zastosować, aby wspo-
mniany dekret został cofnięty. 
To on wskazał na konieczność 
rozpoczęcia procesu beatyfi-
kacyjnego s. Faustyny, a potem 
także napisał wstęp do pierw-
szego wydania Dzienniczka. Był 
wielkim czcicielem Bożego Mi-

łosierdzia i przez całe lata to wła-
śnie on wspierał działania Karola 
Wojtyły mające na celu szerzenie 
kultu Bożego Miłosierdzia. Na ser-
cu leżał mu także problem beatyfi-
kacji i kanonizacji Polaków. Cieszył 
się, że za pontyfikatu Jana Pawła II 
w naszej Ojczyźnie przybyło sze-
ściu świętych i kilkudziesięciu bło-
gosławionych.

Małgorzata Pabis
Zdjęcia z. arch. rodziny Deskur

Straszna książka 
Instrukcja na koniec świata
Z ks. dr. Marcinem Kowalskim rozmawia Dawid Gospodarka

wał  por ządnie 
tekst, a więc inter-
pretacja dosłow-
na towarzyszyła 
nam na każdym 
etapie lektury. Nie 
zatrzymujemy się 
jednak na niej, 
wydobywając to, 
co jest sercem Bi-
blii, czyli przesła-
nie zbawienia. 

Dla kogo jest ta książka?
Straszna książka będzie dobrą 
lekturą dla wszystkich zaintere-
sowanych Biblią: dla tych, któ-
rzy poszukują w księgach apo-
kaliptycznych treści egzysten-
cjalno-duchowych, jak i tych, 
którzy chcieliby je poznać od 
strony historycznej i kulturowej. 
Wpisuje się także w zaintereso-
wania apokaliptyką, jakie widzi-
my w naszych czasach. 

Dziękuję za rozmowę.

Czym straszy Straszna książka?
Straszna książka to rozszerzony, 
nieco poprawiony i wzboga-
cony o komentarze biblijne za-
pis rekolekcji o. Adama. Książka 
nawiązuje do tytułu rekolekcji, 
sama w sobie nie jest straszna. 
Dla mnie była niezwykle inspiru-
jąca. Dotykaliśmy tekstów, które 
rzadko czyta się in extenso w Ko-
ściele, rzadko się nad nimi zasta-
nawia i je medytuje.
Teksty, które czytamy, to nie 
tylko teksty apokaliptyczne, 
roboczo nazywane „straszny-
mi”. Wychodzimy od Księgi Ro-
dzaju, omawiamy proroctwa 
Starego Testamentu: Daniela, 
Izajasza, Pieśni Sługi Jahwe, 
Ezechiela. Trudno te proroc-
twa nazwać apokaliptyczny-
mi w sensie ścisłym i trudno je 
nazwać strasznymi. Na pewno 

a równocześnie także dziś nie 
przestaje fascynować czytelni-
ków, inspirować twórców lite-
rackich czy artystów.
Czy znajdujemy tam zapis koń-
ca dziejów? Czy bitwy, które się 
tam opisuje, rzeczywiście się 
wydarzyły, czy dopiero się wy-
darzą? Czy liczby i straszne po-
staci, które tam się pojawiają: 
władcy, bestie, to nawiązanie 
do postaci historycznych, czy 
są to raczej symbole? Kiedy na-
stąpi koniec świata? Co znaczy 
666? Kim są świadkowie doko-
nujący cudów, a potem leżący 
na placu wielkiego miasta? To 
wszystko kwestie, które do dziś 
dnia rozpalają naszą wyobraź-
nię, sprawiając, że zadajemy so-
bie zasadnicze pytanie: o czym 
tak naprawdę teksty apoka-
liptyczne mówią?

Odpowiedzi na te 
pytania znajdzie-
my w książce?
Właśnie te pytania 
zadajemy i staramy 
się na nie z o. Ada-
mem odpowie -
dzieć w Strasznej 
książce. On, czytając 
uważnie tekst biblij-
ny, wiąże go z inny-
mi fragmentami 
Biblii, z egzegezą 
rabinów i Ojców Kościoła, wydo-
bywając interpretację duchową – 
to mocna cecha charakterystycz-
na tej książki. 
Wychodzimy właściwie od in-
terpretacji duchowej, a później 
dodajemy do niej interpretację 
literalną, historyczną czy kultu-
rową. To odwrotnie niż zazwy-
czaj się postępuje. Nie od lite-
ry i nie od historii, ale od ducha 
dochodzimy do czasów, realiów 
historycznych, ale też ciekawo-
stek, które mogą zaskoczyć na-
szego czytelnika. Oczywiście  
o. Adam przed wydobyciem 
sensu duchowego przestudio-

opowiadają one historie lu-
dzi, proroków i męczenników 
doświadczonych cierpieniem, 
złamanych, a ostatecznie zwy-
ciężających. To historia narodu 
wybranego, karanego i podno-
szonego z upadku prze swoje-
go Boga. W tajemniczym Słu-
dze Jahwe widać zapowiedź 
Jezusa. Cierpienie, z którego 
rodzi się nowe życie i Boże 
zwycięstwo, to motyw prze-
wodni wszystkich czytanych 
przez nas tekstów prorockich 
i apokaliptycznych.

A Apokalipsa? 
Ona jest rdzeniem Strasznej 
książki, która Apokalipsie po-
święca ponad połowę swej tre-
ści. Nie trzeba jej nikomu rekla-
mować, bo Księga Ksiąg kończy 
Nowy Testament i całą Biblię, 

Ks. kard. Andrzej Maria Deskur (1924–2011)

„Jan Paweł II odczytał cierpienie 
swojego przyjaciela jako znak. nie miał 
wątpliwości, że jest ono ofiarą, jaką po-
nosi on dla owoców tego pontyfikatu. 
W każdą niedzielę Jan Paweł II zapra-
szał kard. deskura na obiad, a w jego 
imieniny – zawsze mówił o nim. an-
drzej zawsze go odwiedzał w jego 
watykańskim mieszkaniu. Pamiętał 
także o urodzinach Kardynała, które 
ten, jako że urodził się 29 lutego, ob-
chodził raz na cztery lata”.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz:

„W dniu, w którym dziękujesz Bogu za osiemdziesiąt lat 
życia, jednoczę się z Tobą w modlitwie uwielbienia za wszelkie 
dobro, jakie w tym czasie zrodziło się dzięki Jego łasce. Tobie zaś 
samemu dziękuję przede wszystkim za te ostatnie dwadzieścia 
pięć lat, w których towarzyszysz mojej posłudze na Stolicy Pio-
trowej w wyjątkowy sposób: przez ofiarę cierpienia znoszonego 
w cichym oddaniu chrystusowi i Jego matce, w wytrwałej modli-
twie i w duchu miłości do Kościoła oraz przez szczerą przyjaźń 
i braterską radę”.

Fragment Listu Jana Pawła II na 80. urodziny 
ks. kard. Andrzeja Deskura

Wypełnił misję 
cierpienia

Tuż przed wyborem ks. kard. Karola Wojtyły na papieża bp Andrzej Maria Deskur 
doznał udaru mózgu, w wyniku którego jego ciało zostało częściowo sparaliżowa-
ne. Przez kolejne 33 lata wspierał polskiego papieża, swojego przyjaciela, stając się 
niejako „żertwą ofiarną”. Po jego beatyfikacji jako pierwszy znalazł się przy grobie 
swojego świętego przyjaciela... 

Ks. dr Marcin Kowalski

Zadzwoń i zamów!
Tel. 508 235 062, 

12 418 91 30



Korona jest wyrazem prze-
konania, że Barbara pochodziła 
z możnego, być może książęce-
go rodu.

Wieża – oznacza miej-
sce, w którym więził ją ojciec, 
pragnąc – bezskutecznie – od-
separować ją od wpływu znie-

nawidzonej przez siebie 
chrześcijańskiej wiary. 

Trzy okna w wie-
ży – Barbara, wbrew woli ojca, 
który nakazał wybić dwa okna, 
poprosiła o wykucie trzeciego, 
by uczcić w ten sposób Trójcę 
Świętą.

Miecz – narzędzie, którym 
po przeróżnych torturach jej 
własny ojciec ściął jej głowę.

Palma  to  t radycy jny 
symbol męczeństwa za wia-
rę i związanej z nim chwały 
w niebie.

Kielich z Hostią nawią-
zuje do legendy, że w czasie 
tortur św. Barbarę nawiedził 
Jezus (lub anioł), udzielając 
jej Komunii Świętej i lecząc 
jej rany, a także do jej skiero-
wanej do Boga prośby, aby 
wszyscy, którzy w przyszłości 
uczczą jej pamięć, dostąpili 
w godzinę swojej śmierci łaski 
przyjęcia Komunii Świętej. Od 
wieków wierzono zatem, że kto 
żywi wielkie nabożeństwo do  
św. Barbary, patronki dobrej 
śmierci, nie zejdzie z tego świa-
ta nie będąc opatrzonym świę-
tymi sakramentami. 

Do innych atrybutów – na-
wiązujących do życia św. Bar-
bary – należą również: księga 
(symbol jej wiedzy i wierno-
ści Ewangelii), armata, lilia 
(symbol jej dziewiczej czy-
stości), biały płaszcz (anioł 
okrył ją nim kiedy publicznie 
ją obnażono), monstrancja, 
kule armatnie, strusie lub 
pawie pióra (w cudowny spo-
sób okrutne tortury wydawały 
się jej... muskaniem piór), po-
chodnia, piorun (trafił jej ojca 
tuż po jej egzekucji).

4 grudnia, we wspomnienie 
św. Barbary, zetnij gałązkę 
wiśni lub forsycji i zanurz ją 
na noc w ciepłej wodzie. Na-

stępnego dnia włóż ją do wazonu ze świeżą wodą. Wodę 
zmieniaj co trzy dni a – jeśli Bóg pozwoli – w Boże Na-
rodzenie gałązka pokryje się kwieciem.

stronę przygotował Henryk Bejda

Pozdrawiam Cię, o Dzie-
cię Jezus, pełne łaski! Pokój 
i miłosierdzie z Tobą, Ty je-
steś najpiękniejszym z synów 
ludzkich i błogosławionym 
owocem najczystszej i nie-
pokalanej Dziewicy Maryi. 
O Jezu, Tyś jest wszechpo-
tężnym Panem nieba i ziemi. 
W Ciebie wierzę, w Tobie 
całą moją nadzieję i miłość 
pokładam i proszę:
–  wysłuchaj mnie – bo Ty 

wszystko możesz!  
(powtarzamy po każdym 
wezwaniu)

– natchnij mnie
– rządź mną 

– utrzymuj mnie
– umocnij mnie
– naucz mnie łagodności
– uspokój mnie
– wstrzymuj mnie od złego
– broń mnie
– zasłoń mnie
– prowadź mnie
– pociesz mnie
– błogosław mnie
– czuwaj nade mną
– ucz mnie
– oświeć mnie
– przestrzegaj mnie 
– podnieś mnie
– oczyść mnie
– przepuść mi
– zbaw mnie

Módlmy się: 
O mój dobry Jezu, zbli-

żam się do Ciebie z sercem 
przepełnionym najczulszą 
miłością i wdzięcznością 
i składam Ci hołd czci i dzięk-
czynienia; a czując moją nie-
godność i nędzę, błagam Cię, 
Dziecię Boże, oczyść serce 
moje Twoim pełnym miło-
sierdzia spojrzeniem, a rącz-
ką, którą cały świat błogo-
sławisz, przygarnij mnie do 
swego litościwego Serca: wy-
słuchaj prośby mojej...

Nowenna do Dzieciątka Jezus w każdej potrzebie

Wykonana z jednego kawałka drewna figurka ma 60 cm wyso-
kości. Przedstawia małego Jezusa w białej tunice, który prawą rącz-
kę wzniesioną ma do błogosławieństwa, a w lewej trzyma płonące 
serce. Napis na nimbie otaczającym jego głowę głosi: „Cuor del 
Mondo” („Serce świata”). To słynne „Dzieciątko Ojca Pio”.

Święty stygmatyk miał je w swojej celi w San Giovanni Ro-
tondo. Nazywał je „Bambinello dei baci” („Dzieciątko od pocałun-
ków”), bowiem za każdym razem, kiedy przed nim przechodził, 
całował je i modlił się do Niego. W 1966 r. Ojciec Pio przekazał 
Dzieciątko nawróconemu przez siebie aktorowi Carlo Campani-
niemu. Aktor poprosił o figurkę, by zabrać ją „na świat”. Od tej 
pory „Dzieciątko Ojca Pio” – pozostające pod opieką córki aktora 
Marii Pii – co roku w czasie Świąt Bożego Narodzenia czczone 
jest przez wiernych w rzymskim kościele San Salvatore in Lauro.

„Gałązka św. Barbary” 
to stary adwentowy zwyczaj 
kultywowany głównie w kra-
jach niemieckojęzycznych. 
Nawiązuje do legendy, która 
mówi, że kiedy św. Barbarę 
prowadzono do więzienia, 
do jej sukni przyczepiła się 
sucha gałązka wiśni. Dziew-
czyna codziennie skrapiała 
ją wodą (łzami?), a ona od-
wdzięczyła się jej kwiatami, 
które umiliły ostatnie dni 
ziemskiego pielgrzymowania 
św. Barbary. 

Oprócz uczczenia św. Bar-
bary i narodzin Jezusa zwyczaj 
ten miał również wróżebny 

charakter. Jeśli kwiaty pojawi-
ły się w Wigilię, zapowiadały 
obfite plony lub bliski ślub. 
Dziewczęta próbowały w ten 
sposób poznać także imię przy-
szłego męża. Na gałązkach 
wieszały imiona chłopców; 
przy którym z nich pojawił się 
pierwszy kwiat, ten miał być 
jej wybranym.

Zamiast wiśni możesz 
spróbować „ożywić” także 
gałązki innych drzew lub 
krzewów, a nawet – jak czy-
niono we francuskiej Pro-
wansji – ziarna zbóż lub so-
czewicy.

Uczcij Boże Narodzenie 
gałązką 

św. Barbary!

Weźcie dużą kartkę papieru i na gó-
rze zapiszcie pierwszy wers – pierwszą 
linijkę waszego wiersza – jakieś zda-
nie związane z Bożym Narodzeniem, 
żłóbkiem, świętami, gwiazdką i rado-

ścią, jaką przeżywacie, np. „Dzisiaj na-
rodził się Jezus, nasz Zbawiciel”, „Kie-
dy pierwsza gwiazdka świeci...”, „Pan 
przyszedł do nas z nieba” (lub co Wam 
fantazja podsunie). Zadaniem każdej 

następnej osoby jest dopisanie kolej-
nego wersu wiersza w taki sposób, by 
w miarę możliwości zakończył się ry-
mem. Ważne jest, aby podając kartkę 
kolejnemu uczestnikowi zabawy, za-
giąć ją tak, aby widoczny był tylko je-
den, tylko ten ostatnio dopisany wers. 
Kartka może krążyć dopóki skończy 
się miejsce lub zabraknie pomysłów. 
I nie przejmujcie się też zbytnio, gdy 

ktoś z was nie potrafi stworzyć rymu, 
bo przecież nie każdy wiersz je ma. Po 
zakończeniu zabawy rozwińcie papier 
i przeczytajcie swoje wspólne dzieło. 
Zabawa murowana!

Na podst. ks. Bogusław Zeman SSP, „Boże 
Narodzenie, rodzinne święta”, Edycja  
św. Pawła, Częstochowa 2008, oprac. hb

Patronka 
górników 

i dobrej śmierci 
Święta Barbara  
– męczennica z prze-
łomu III i IV w.,  
którą wspominamy  
4 grudnia – przed-
stawiana jest naj-
częściej jako piękna 
młoda dziewczyna 
w koronie z mieczem, 
palmą i wieżą pod 
pachą, czasami 
trzyma także kielich 
z Hostią. Czy wiesz 
co oznaczają te atry-
buty?

Wigilijna kolacja już za wami, prezenty rozpakowane, kolędy prześpiewane, a do wyjścia na Pasterkę macie jesz-
cze sporo czasu. Co robić? Ułóżcie wspólną rymowankę – bożonarodzeniowy wiersz. Zabawić się w ten sposób 
możecie oczywiście także w kolejne dni świąt.

Bożonarodzeniowa zabawa
fot. W
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