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Święty Charbel
przekazał mu
40 orędzi
Świadectwo
Raymonda Nadera

Kard. Robert Sarah:

Europa

fot. Radek Kolesnik/KFP/REPORTER

potrzebuje
chrześcijan
„Polska jest krajem błogosławionym” – mówi
w rozmowie z „Dobrymi Nowinami”
ks. kard. Robert Sarah.
Purpurat z Watykanu w lipcu odwiedził Polskę
i odpowiedział na kilka naszych pytań.

Relikwie Matki Bożej

Mamy prawo
do roztropności
O tym, jak pomagać uchodźcom
i imigrantom, mówi ks. dr hab. Jan Kalniuk,
saletyn, wykładowca teologii moralnej
na UP JP II w Krakowie

Wyślij SMS pod numer: 7555
o treści: MAT.RAFAEL.DN
Koszt SMS-a: 5 zł netto (6,15 zł brutto)
1 SMS = 20 egzemplarzy „Dobrych Nowin”
wydrukowanych dzięki Tobie!
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Królowa w koronie

Tego dnia potrzeba

miliona

hb

fot. M. Pabis

fot. Krzysztof Świertok, BP Jasnej Góry

darów, naszego nawrócenia, odnowy
życia w duchu Ewangelii, chęci pełnienia
woli Bożej i budowania przyszłości opartej na Bożym prawie.
Matka Boża i Dzieciątko otrzymali jednak także korony
materialne – pobłogosławiony
przez papieża Franciszka dar włoskiej diecezji Crotone. Są one repliką skradzionych pierwszych papieskich koron zwanych „klementyńskimi”.

Z kalendarium jubileuszu
300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:

asna Góra, 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – główne uroczystości ju· Jbileuszowe:

·
··

– godz. 11.00: suma pontyfikalna z udziałem Episkopatu Polski oraz władz państwowych;
– godz. 21.00: widowisko artystyczne ku czci Królowej Polski, org. Bogusław Pawica
Jasna Góra, 8 września – zakończenie jubileuszu:
– godz. 19.00: Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. kard. Stanisława Ryłki, Archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie
Premiera Oratorium: Korona – Cykl Świąt Maryjnych, o. Ireneusz Wybraniak, paulin
Do 8 grudnia można uzyskać Odpust Roku Jubileuszowego.

Koronacyjne rozmaitości
 Korony przysłane z Rzymu
były bardzo złej jakości. Dyskretnie
wykonano nowe – tego samego
kształtu – ze szczerego złota i klejnotów z jasnogórskiego skarbca.
Korony miały masywny kształt,
a każdą z nich podtrzymywała para
złotych aniołów.
 Korony Klemensa XI nie były
pierwszymi, które otrzymała Jasnogórska Madonna z Dzieciątkiem. Jako szczególne wota – ofiarowywali je już od lat 70. XV w.
m.in. paulini, królowa Eleonora
z Habsburgów, żona króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
król August II Mocny. Jednymi
z najpiękniejszych były dwie tzw.
korony rubinowe zwane władysławowskimi z 1635 r. o kształcie
bizantyjskim. Za ich fundatora
uważa się króla Władysława IV
Wazę.

28 lipca 2017 r. o. Marian Waligóra, przeor jasnogórskiego klasztoru (z prawej) i włoski złotnik Michele Affidato (z lewej) zaprezentowali nowe korony na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Wykonane przez Affidato korony są repliką koron papieża Klemensa XI, ofiarowanych
na Jasną Górę na pierwszą koronację jasnogórskiego wizerunku (8 września 1717 r.).
 W koronach z 2010 r. umieszczone zostały m.in. meteoryty
z Księżyca, Marsa i Merkurego oraz
kamień z Groty Zwiastowania.
 Na największe uroczystości
– wraz z sukienką diamentową
– zakładane są zawsze papieskie
korony św. Piusa X.

Salvador Dali (1904-1989)
Genialny i ekscentryczny surrealistyczny malarz, rzeźbiarz, pisarz. Od lat 40. XX w. zaczął się deklarować jako
głęboko wierzący katolik. W 1952 r. zainspirowany swoim
„kosmicznym snem” i rysunkiem św. Jana od Krzyża namalował
niezwykły obraz ukrzyżowanego Chrystusa. Pełna mistycyzmu jest
też jego Sakramentalna Ostatnia Wieczerza z 1955 r. W roku 1961
namalował Wizję piekła ilustrującą pierwszą tajemnicę fatimską. Jedyny ratunek dla Europy upatrywał w„tradycji katolickiej”.

hb

Oddajemy do Waszych rąk już siódmy
numer „Dobrych Nowin”. Znajdziecie w nim
wiele ciekawych tekstów i informacji. W sposób szczególny
chciałam Wam dziś polecić rozmowę z ks. kard. Robertem
Sarahem, prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
To jedna z najważniejszych osób w Watykanie, oczywiście po Ojcu Świętym Franciszku. W „Dobrych Nowinach”
opowiada nam o tym, jak rodziło się jego powołanie, ale
mówi także o tym, co powinno być ważne dla każdego
z nas.
Zachęcam Was do wspierania naszej bezpłatnej gazety
ewangelizacyjnej. Dając choć przysłowiowy „wdowi grosz”,
stajemy się wydawcami „Dobrych Nowin”, a jednocześnie
apostołami Chrystusa. W ten sposób idziemy do ludzi i głosimy Jego Dobrą Nowinę.
Naszych Darczyńców i Czytelników w najbliższych
miesiącach chcemy zaprosić na Mszę Świętą do Krakowa.
Szczegóły wkrótce!
Tymczasem życzę dobrej i owocnej lektury „Dobrych
Nowin”.

W święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, wzdłuż granic Polski odbędzie się wspólna
modlitwa Polaków. Punkty modlitwy będą zlokalizowane co kilometr na granicy Polski, która
liczy ponad 3,5 tys. km. W 22 diecezjach granicznych, w których wyznaczeni są koordynatorzy
wydarzenia oraz kościoły stacyjne, tego dnia odbędzie się Msza Święta i nabożeństwo Maryjne
dla osób, które będą wspólnie się modlić.

Agnieszka Kminikowska, rzecznik prasowy „Różańca do Granic”,
wyjaśnia: „Chcemy otoczyć modlitwą Polskę. Chcemy modlić się
o ratunek dla nas i całego świata.
«Do granic» też dlatego, że chcemy
podjąć wysiłek, pokazać Bogu, jak
bardzo nam zależy na wysłuchaniu
modlitwy. To ma być wyjście na granice Polski, ale też dojście do granic
samych siebie, swoich możliwości,
swoich lęków, swoich pragnień. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu,
by błagać Boga o ratunek.
Nieprzypadkowo jako modlitwę
wybrano różaniec. „Matka Boża w objawieniach w Gietrzwałdzie na ziemiach polskich 140 lat temu prosiła
o odmawianie różańca. Potem w objawieniach fatimskich, których setną

rocznicę obchodzimy
w tym roku, powtórzyła tę prośbę. Ona
sama, Matka Boga,
daje nam tę modlitwę, wskazuje ją jako narzędzie, którym możemy wszystko wyprosić, wybłagać u Boga. Istnieją już konkretne
świadectwa całych narodów, których
wspólna modlitwa różańcowa odmieniła bieg ich historii – choćby Kolumbia czy Austria. Chcemy zaczerpnąć z tych doświadczeń” – podkreśla
Kminikowska.
Organizatorzy wydarzenia proszą o włączenie się w inicjatywę. „Prosimy o zaangażowanie się w przygotowanie tego wydarzenia w swoich
diecezjach i parafiach, organizowanie grup, informowanie wszystkich,

aby poruszyć jak najwięcej serc. Wiemy, że to wydarzenie będzie wymagało odwagi, wysiłku i determinacji,
ale wierzymy, że uda nam się w ten
sposób odpowiedzieć Maryi na wezwanie do ratowania świata przez Różaniec” – podkreśla Maciej Bodasiński
z Fundacji Solo Dios Basta, która jest
organizatorem „Różańca do Granic”.
Więcej informacji na temat akcji
można znaleźć na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl
Mariusz Talarek

Małgorzata Pabis,
redaktor naczelny
„Jezu, Ty się tym zajmij” – to
modlitwa, którą przekazał sam
Pan Jezus o. Dolindo Ruotolo.
W ostatnim czasie jest ona bardzo popularna. Wielu ludzi wyprosiło już dzięki niej wiele łask.
Szukamy ludzi, którzy chcieliby
się podzielić z nami swoim świadectwem. Chętnych prosimy
o kontakt mailowy:
malgorzatapabis@rafael.pl
lub pod numerem telefonu: 664 168 808.

Fatima. Ostatnia tajemnica
O Fatimie i objawieniach Matki Bożej
w tym portugalskim miasteczku napisano
już bardzo dużo, nakręcono wiele filmów.
Od 18 sierpnia w polskich kinach można oglądać kolejny, zatytułowany Fatima.
Ostatnia tajemnica. Na tle tego, co już widziałam i czytałam o Fatimie, ten jest wyjątkowy. Dlaczego? Pokazuje nie tylko to, co
przed 100 laty wydarzyło się w Portugalii,
lecz także jak to wydarzenie wpłynęło na
losy świata i wciąż odmienia losy ludzi.
„Choć pasjonującą historię objawień
w Fatimie wielokrotnie przenoszono na
ekran, temat został zaledwie poruszony.
Filmy powstające od lat 50. aż do dzisiaj
przekazywały jedynie słowa i proroctwa
Maryi i to w sposób niepełny, żaden zaś nie
opowiadał szczegółowo o tym, czy proroctwo się spełniło i jak zmieniło świat. Nasza
produkcja odpowiada na następujące pytanie: Jeśli Matka Boża rzeczywiście objawiła się w 1917 roku, to czy przez następne

100 lat pozostawała «bezczynna»? W filmie
staramy się jednoznacznie dowieść, że nie”
– mówi Andrés Garrigó, reżyser filmu fabularno-dokumentalnego.
I tak, w czasie 80 minut widzimy, jak
Fatima wpłynęła na historię Portugalii, ale
także m.in. Polski i Rosji. „Ów łańcuch historycznych «zbiegów okoliczności» stanowi
dla niektórych z naszych 30 rozmówców
związek przyczynowo-skutkowy, na którego podstawie można by sformułować
regułę: jeśli ludzkość będzie postępować
według wskazań Maryi, zapanuje pokój;
w przeciwnym razie będzie trwać wojna...
– podkreśla twórca filmu.
Objawienie Matki Bożej z 1917 r. zmienia nie tylko historię świata, lecz także
wpływa na losy poszczególnych ludzi. Bohaterką filmu jest Monica, poszukująca pracy montażystka. Pewnego dnia kobieta dostaje propozycję zmontowania filmu o konsekwencjach objawień fatimskich. Jako

agnostyczka przyjmuje zlecenie z niechęcią. Podczas pracy przed jej oczami przewija się kronika nadzwyczajnych wydarzeń,
jakie miały miejsce w Fatimie. Praca przy
montażu wciąga ją, daje jej środki na
życie, ale sprawia również, że przegrywa zakład z pracodawcą. Dlaczego?
Jak Fatima wpłynęła na jej życie?
Przekonajcie się sami, kupcie bilet
do kina i zasiądźcie w głębokich
fotelach, by na 80 minut zanurzyć się fatimskiej rzeczywistości.
Na stronie www.fatimafilm.pl znajduje się lista kin, w których film Fatima. Ostatnia tajemnica
jest wyświetlany.
Małgorzata Pabis

fot. Rafael Film

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Skrzypek, muzyczny geniusz, kompozytor słynnych Czterech pór roku
i ksiądz. Stawiany dziś na równi
z Bachem i Haendlem „Rudy Ksiądz”
z Wenecji skomponował ok. 500 koncertów i ok. 50 oper, był również autorem kilku kompozycji religijnych, m.in. Stabat Mater
uważanego za „zdumiewający przejaw geniuszu”.

 Oprócz koron insygniami królewskiej władzy Maryi są – umieszczone dziś z lewej strony obrazu
– złote berło i jabłko. Jasnogórska
Pani otrzymała je w 1926 r. jako
wotum kobiet polskich za zwycięstwo nad bolszewikami.
hb

fot. Wikimedia Commons

fot. Wikimedia Commons

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
Pisarz, wielki apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej, piszący głównie „ku pokrzepieniu serc” Polaków. Spod pióra
tego pierwszego polskiego noblisty – nagrodzonego w 1905 r.
– wyszło m.in. chrześcijańskie arcydzieło Quo vadis, a wiele innych
dzieł zawiera wątki religijne i wiele odniesień do Boga i wiary.

fot. Wikimedia Commons

Oni byli katolikami

 W 1909 r. korony Klementyńskie (a także sukienka Matki Bożej) zostały skradzione. Nowe korony ufundował papież św. Pius X.
Rekoronacji dokonano 22 maja
1910 r. w obecności setek tysięcy
pielgrzymów. Szybkim ufundowaniem koron udało się uprzedzić mającego ten sam zamiar cara
Mikołaja II, dla którego byłoby to
swoistym uwierzytelnieniem władzy nad Polską.
 Matkę Bożą koronowano również: w 1966 r. tzw. koronami milenijnymi (uczynił to Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński w asyście abp. Karola Wojtyły);
w 2005 r. koronami ufundowanymi pod koniec życia przez św. Jana
Pawła II oraz w 2010 r., kiedy na
Cudowny Wizerunek została nałożona sukienka i korony – Wotum
Narodu Polskiego.

fot. Marek Kępiński, BP Jasnej Góry

 O nazywanie Jej Królową
Polski Maryja po raz pierwszy
upomniała się w 1608 r. w... Neapolu, ukazując się 70-letniemu włoskiemu jezuicie o. Giulio
Mancinellemu.
 Zwyczaj oficjalnego koronowania obrazów i figur Matki Bożej zapoczątkował pod koniec
XVI w. włoski kapucyn Girolamo
Paulucci de’Calboli (+1620),
a koronacja Królowej Polski była
pierwszą taką ceremonią, która
odbyła się poza Rzymem.
 Koronacja była wielkim wydarzeniem w historii Polski. Uczestniczyło w niej 200 tys. wiernych.
Podczas trwających osiem dni
uroczystości na Jasnej Górze rozdzielono 148300 komunikantów,
a w dzień koronacji odprawiono
534 Msze Święte (w ciągu oktawy
3252 Msze Święte!).

Drodzy Czytelnicy!

Różaniec do granic

8 września br. minie 300 lat od chwili, kiedy
skronie jasnogórskiej Królowej Polski i Dzieciątka Jezus przyozdobione zostały papieskimi koronami. Akt ten był dopełnieniem dokonanego w 1656 r. przez króla Jana Kazimierza
oficjalnego uznania Maryi Królową Korony Pol„Uroczystość koronacyjna
zjednoczyła wszystkie stany i była
ogólnonarodową manifestacją
wiary. Akt uznający Maryję Królową Polski stał się punktem odniesienia dla zrywów narodowych,
kształtowania się idei wolności
oraz nadziei na duchowe odrodzenie” – podkreślono w uchwale Sejmu RP o ustanowieniu roku
2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.
Jubileuszowym darem, który
Matka Boża otrzyma od Polaków,
będzie tym razem Żywa Korona
utworzona z naszych duchowych
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Polska

Kard. Robert Sarah specjalnie dla „Dobrych Nowin”

Angielski tygodnik „Catholic
Herald” niedawno zamieścił na
okładce zdjęcie kard. Saraha
z podpisem: „Najniebezpieczniejszy człowiek w chrześcijańskim świecie?”.

23 lipca kard. Robert Sarah podniósł sanktuarium Matki
Bożej Pani Żywieckiej do godności bazyliki mniejszej.
W homilii mówił:
„To Ewangelia jest prawdziwą latarnią życia każdego
człowieka i całego Kościoła. Żyjąc Ewangelią, dochodzimy do kontemplacji oblicza Boga i do pełnego życia
Bogiem, z Bogiem i w Bogu. Bez życia głęboko zakorzenionego w słowie Bożym i w Bogu człowiek gubi się
w pokusach światowych, które proponuje mu współczesne społeczeństwo. Bogactwa materialne i pieniądz
wydają się być bardziej atrakcyjne od Pana. Człowiek,
mimo że kocha Boga, odsuwa Go na bok, wybierając
pracę i trud na rzecz pieniądza.
To nasze zgnuśniałe społeczeństwo, naznaczone zglobalizowaną dekadencją, bez wizji religijnej i moralnej,

W lipcu na zaproszenie
krakowskich franciszkanów przebywał w Polsce ks. kard. Robert
Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
jedna z najważniejszych osób
w Watykanie.
Naszej redakcji udało się
porozmawiać
z Eminencją.

wpoiło w sercu człowieka przekonanie, że szczęście ma
swoje źródło w dobrach ziemskich, nieograniczonej
wolności seksualnej, we władzy ekonomicznej i politycznej. Kraje zachodnie przegłosowały nowe prawa
dotyczące małżeństwa oraz życia, które sprzeciwiają się
Bogu, w sposób wulgarny z Niego szydząc. Powodem
tego jest coraz większe koncentrowanie się na poszukiwaniu dóbr, bogactwa materialnego i władzy politycznej, w złudnym przekonaniu, że im więcej się ma, tym
bardziej można być szczęśliwym. (...)
Ktokolwiek sprzeciwia się Bogu i obraża Go, zmierza
w kierunku własnej katastrofy. Nie możemy myśleć,
że będziemy szczęśliwi, kochając jednocześnie pieniądz...”.

Jak zrodziło się powołanie Księdza
Kardynała?
To dzięki przykładowi misjonarzy, którzy przybyli do Afryki, zostałem kapłanem. Oni pokazali swoim nauczaniem i przykładem, swoim życiem,
które nam ofiarowali, że warto. Chciałem się stać takim jak oni. Oczywiście
wtedy myślałem inaczej – wydawało
mi się, że to jest niemożliwe dla mnie
jako Afrykańczyka. W moim przekonaniu bycie kapłanem było zarezerwowane tylko dla ludzi z Europy, dla
białych, tych, którzy są wybrani przez
Pana Boga. Kiedy spontanicznie jeden z misjonarzy duchaczy tam pracujących zapytał mnie: „Czy chciałbyś
zostać kapłanem?”, odpowiedziałem
od razu, że pragnę tego, ale nie wiem,
czy jest to możliwe.
Kiedy zdecydowałem się na wstąpienie do seminarium, misjonarz posłał mnie do rodziców, abym zapytał,
czy się na to zgadzają. Moi rodzice,
gdy usłyszeli, co zamierzam, powiedzieli: „Ty zwariowałeś?
To niemożliwe. Czy widziałeś czarnego księdza?”. Wtedy poprosiłem, by zapytali
ojca duchacza, a kiedy to
sprawdzili, zapytali misjonarza, on potwierdził moje
słowa. Mając takie zapewnienie, rodzice pozwolili mi
wstąpić do seminarium najpierw na rok, bym rozeznał,
czy to jest moja droga.
Rozpocząłem formację,
a Pan Bóg mnie prowadził
i wspierał, tak że stałem się
kapłanem. Myślę, że to Pan Bóg przez
swoich misjonarzy powołał mnie,
zwrócił się do mnie osobiście, bym
stał się jego kapłanem. Dzisiaj mogę
tylko podziękować Bogu i misjonarzom za ich zaufanie, za to, że pomogli mi odkryć moje powołanie. Bycie
kapłanem to wielki przywilej dla mnie
i wielka łaska.

Jest Ksiądz Kardynał prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Czym dla współczesnych ludzi wierzących są, ale też
powinny być sakramenty święte?
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest dykasterią
bardzo ważną, ponieważ liturgia jest
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jest krajem błogosławionym

miejscem spotkania Boga i człowieka twarzą w twarz. Liturgia jest miejscem, gdzie adorujemy i wychwalamy
Pana Boga. Liturgia to również miejsce uświęcenia człowieka. Nasza kongregacja służy temu, by ułatwiać tę
relację z Panem Bogiem, by dawać to
miejsce do wychwalania Pana Boga.
Środkami do spotkania Pana Boga są
właśnie sakramenty. Chrzest czyni nas
dziećmi Boga. Poprzez chrzest odnawiamy w sobie prawdziwy obraz Pana
Boga, który utraciliśmy poprzez
grzech pierworodny. Poprzez chrzest człowiek
jest na nowo stworzony dzięki łasce Bożej.
Podobnie jest z Eucharystią, która staje się pokarmem dla
nas. Dzięki Eucharystii karmimy

się Bogiem. Spożywając Ciało Chrystusa, stajemy się niejako Jego ciałem.
Oczywiście trzeba się do tego spotkania przygotować, by przyjąć godnie
Chrystusa, poprzez sakrament pokuty, gdzie Duch Święty oczyszcza nas
z naszych grzechów. Inne sakramenty,
jak bierzmowanie, kapłaństwo, małżeństwo to środki do tego, żebyśmy
mogli upodabniać się do Pana Boga.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów służy temu,
by strzec tego, żeby sakramenty były
dobrze sprawowane, by ludzie mogli otrzymywać jak najwięcej łaski. By
spotkanie z Panem Bogiem dokonywało się w sposób właściwy, byśmy
mogli zyskiwać jak najwięcej dobra
i łaski. W sakramentach trzeba spełnić
pewne warunki fizyczne, duchowe, by
godnie je przyjmować. Przyjmując np.
Eucharystię niegodnie, nie chcąc zerwać z grzechami, nie otrzymujemy
łaski. Więcej, przyjmujemy wówczas
Chrystusa niegodnie i sprowadzamy
na siebie kary. Dlatego ważna jest
formacja liturgiczna, formacja dotycząca sakramentów, jak dobrze je
przyjmować. Jeśli jej nie mamy,
nie możemy przyjmować sakramentów owocnie. To jest zadanie wszystkich biskupów,
kapłanów, by promować
sakramenty, by uczyć, jak
je dobrze przyjmować,
jak nimi żyć.
Jaka jest największa
radość, ale także smutek Księdza Kardynała
w dzisiejszym Kościele?
Największą radością jest to, że
Bóg, stwarzając nas, powołuje dużo
kapłanów, którzy stają się na wzór
Chrystusa Najwyższego Kapłana. To
jest największa radość być jak Chrystus, stawać się jak Chrystus. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy możemy
przyjmować Jezusa do swojego
serca, by On żył w nas. To nie jest
normalne, kiedy nie zastanawiamy się, kogo przyjmujemy do
swojego serca, z kim się spotykamy. Nie ma żadnej religii,
w której dokonuje się ta tajemnica, ta ofiara, że Bóg oddaje
się za nas, a jednocześnie
staje się naszym pokarmem.
Tak widzę największą swoją
radość w życiu i w Kościele.
To największe szczęście, że
mogę się stawać dzieckiem
Boga.

Największym zaś smutkiem dla mnie
jest to, że niektórzy są nieświadomi
tego, co dokonuje się w ich życiu, kiedy uczestniczą w sakramentach. Traktują to banalnie, nie zastanawiając się
nad tym, co wielkiego dokonuje się
w ich życiu. Wielkim smutkiem jest
także ignorowanie Słowa Bożego, Sakramentów, Eucharystii. A to wszystko
jest bardzo ważne dla nas. Ogromnym
smutkiem napawa nas także zło, które
czynimy, a które oddala nas od Pana
Boga.
Jak Ksiądz Kardynał postrzega Polskę
i co chciałby nam, Polakom, przekazać?
Myślę, że Polska jest krajem błogosławionym. W ostatnich czasach, czasach
współczesnych, Polska dała nam bardzo dużo świętych, wielu męczenników. W czasie tej wizyty odkrywam
postać św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z Polski pochodził św. Jan Paweł II, św. Siostra Faustyna Kowalska.
Ci wszyscy święci i święte są błogosławieństwem dla Polski. To również
przykład do naśladowania. Te osoby
naznaczyły pewną ścieżkę w Polsce.
Niektórych z nich znaliśmy, spotykaliśmy ich, a ich przykład jest niezwykle
aktualny.
Osobiście byłem bardzo wzruszony,
kiedy mogłem celebrować Mszę Świętą w ornacie św. Maksymiliana. Życzę
sobie, by było wielu takich ludzi, którzy za przykładem św. Maksymiliana
poświęcą się Bogu i poświęcą swoje
życie dla innych.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę
często odwiedzać Polskę i odkrywać
waszych świętych. Oni dodają mi odwagi i motywacji do tego, by ich naśladować. Wielu nie jest jeszcze kanonizowanych, ale już są dla nas wzorami do naśladowania.
Wizytując miejsca w Polsce, takie jak
Niepokalanów, Kraków czy Oświęcim,
czuję się zachęcony do tego, by oddawać swoje życie innym, by służyć innym z miłością. Dziękuję braciom
franciszkanom, którzy umożliwili mi tę
łaskę, że mogłem celebrować Eucharystię w Niepokalanowie w ornacie
Męczennika. To dla mnie jest znaczące. Chciałbym w swym życiu naśladować tego świętego. Proszę o to Maksymiliana, modlę się o to, bym mógł
oddać swoje życie z miłości, by ratować innego człowieka.
Dziękujemy za rozmowę.

„Bardzo dużo cierpieliście i teraz, pełni doświadczeń, możecie pomóc odkrywać Zachodowi wartość wiary chrześcijańskiej. Nie lękajcie się. Najpierw
jesteście Polakami, potem Europejczykami. Najpierw jesteście chrześcijanami, potem jesteście Europejczykami!... Europa potrzebuje chrześcijan autentycznych i wytrwałych, którzy mówią «nie» wszystkim, którzy chcą zniszczyć
człowieka, małżeństwo, rodzinę”.
kard. Sarah, 25.07.2017, Niepokalanów

Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu – to tytuł ostatniej książki ks. kard. Saraha. Wstęp do niej napisał papież
senior Benedykt XVI. Nazwał on purpurata nauczycielem milczenia i modlitwy wewnętrznej. W czasie promocji
książki kard. Sarah wyznał: „Kiedy byłem w seminarium, już wtedy uczyłem się tej ciszy, trwania przed Bogiem. Co
dwa miesiące praktykuję czas ciszy i postu. Przez trzy dni nic nie jem, nic nie piję, w tym czasie pozostawiam się
prowadzeniu przez Słowo Boże i Eucharystię. W tym spotkaniu z Bogiem nauczyłem się ciszy. (...) Nauczyłem się
ciszy w szczególny sposób od mojego znajomego zakonnika, który był chory i którego odwiedzałem. Jego choroba,
paraliż nie pozwoliły, aby mógł się wypowiadać. Komunikowałem się z nim poprzez
gesty, wzrok. Ciszy uczymy się w pokoju, gdzie możemy odwiedzać chorą osobę,
która nie może mówić”.
Kardynał uczył się również ciszy, spędzając kilka dni za klauzurą u trapistów. Podkreślił, że zajmując się liturgią w Kościele, trzeba się absolutnie nauczyć ciszy, nie
można być twarzą w twarz przed Bogiem w hałasie.

Kardynał Robert Sarah
w byłym niemieckim
obozie koncentracyjnym Auschwitz modlił
się przed Ścianą Straceń i w celi śmierci,
gdzie zginął św. Maksymilian Kolbe.
fot. o. B. Staworowski OFMConv i br. J. Hruszowiec OFMConv
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fot. Irish Province of the Dominican Order / www.dominicans.ie

fot. facebook.com/ignacio.echeverria

B

yła sobota 3 czerwca 2017 r.
Kilka minut po godz. 22.00 na
London Bridge wjechał rozpędzony van, taranując przechadzających się po moście ludzi. Chwilę
później z auta wyskoczyło trzech
uzbrojonych w noże islamskich
terrorystów i zaczęło mordować
wszystkich, których napotkali na
swojej drodze. Kiedy zamierzyli
się na jedną z kobiet, drogę zagrodził im Hiszpan Ignacio Echeverria. Zachował się jak trzeba.

W

Tajemnica „mini papieża”

P

odczas wizyty papieża Franciszka w Fatimie uwagę mediów przykuł mały chłopiec
ubrany... tak jak papież. Mały
Portugalczyk Diego Guerreiro urodził się jako wcześniak
w 33. tygodniu ciąży. Ważył
niespełna 1,7 kg i miał poważne kłopoty z oddychaniem. Tuż

po porodzie był reanimowany
i ponad miesiąc spędził na oddziale intensywnej terapii.
Jego mama Carla modliła
się za niego, prosiła też o modlitwę papieża Franciszka i ślubowała Bogu, że gdy maluch
przeżyje, zabierze go na spotkanie z papieżem. Słynny „pa-

Wybrał wiarę

W

połowie czerwca br. Tim
Farron zrezygnował z bycia liderem brytyjskiej partii Liberalnych Demokratów
– czwartej siły w parlamencie
Wielkiej Brytanii. Uznał, że pełnienie funkcji przywódcy tej
partii (a sprawował ją od lipca
2015 r.), realizacja jej programu
i rola, jaką musiał pełnić jako jej
polityk, są niemożliwe do pogodzenia z byciem pobożnym,

zaangażowanym chrześcijaninem trzymającym
się wiernie nakazów zawartych w Biblii.
47-letni Farron, który jest
ewangelikiem, wyjawił, że nosił się z tym zamiarem już od
dawna. Już od pierwszego
dnia na czele partii ostro atakowano go bowiem za poglądy na temat homoseksualizmu – Farron zgodnie ze swo-

pieski” strój uszyła mu babcia,
a na szyi kobiety zawiesiły mu
różaniec, który ojciec dziecka
otrzymał od Benedykta XVI.
Chłopiec wciąż ma poważne
problemy zdrowotne, ale jego
mama ma nadzieję, że wydobrzeje.

ją wiarą uważa akty
homoseksualne za
grzeszne, i aborcji
– jest jej przeciwnikiem. Jak donosi
agencja ACI, ks. Pat Browne – pierwszy od czasów reformacji oficjalny katolicki kapelan parlamentu brytyjskiego
– stwierdził, że jest bardzo zasmucony rezygnacją Farrona
i zaniepokojony tym, że w brytyjskim parlamencie nie ma już
miejsca dla zaangażowanych
chrześcijan.

W wyjątkowym miejscu,
w małym Radzyminie,
„mieście Bożej opatrzności” – na terenach, gdzie
wydarzył się Cud nad Wisłą
– powstaje wielka rzecz.
Budowane jest tu Sanktuarium św. Jana Pawła II
– wotum wdzięczności za
zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., uratowanie Polski i Europy
przed bolszewicką nawałą,
a także za osobę św. Jana
Pawła II.

Osoba, której postać odcisnęła się na Całunie Turyńskim, była torturowana
przed śmiercią! Do takiego
wniosku – potwierdzającego autentyczność najważniejszej chrześcijańskiej
relikwii – doszli czterej włoscy badacze Elvio Carlino,
Liberato De Caro, Cinzia
Giannini i Giulio Fanti. Badania włoskich naukowców
potwierdzają zatem naszą
wiarę, że osobą z Całunu
był Jezus Chrystus.

fot. WBLD/ Wikimedia Commons, licencja CC.BY 2.0

Ignacio miał 39 lat i był
prawnikiem, pracownikiem
banku HSBC, znał biegle
cztery języki. W swojej pracy
zajmował się zapobieganiem
przestępczości gospodarczej
i praniu brudnych pieniędzy.
O godz. 22.00 przebywał
właśnie nieopodal mostu,
w Borough Market ze swoimi dwoma przyjaciółmi.
Kiedy zobaczył, co się
dzieje, chwycił w dłoń swoją deskę skateboardową
i pospieszył na ratunek zagrożonej atakiem kobiecie.
Zadawał ciosy, ale w końcu
upadł na plecy. Jeden z napastników dźgnął go wtedy
nożem. Ignacio podzielił los
siedmiu innych śmiertelnych
ofiar zamachu. Przez swój
odważny czyn Ignacio, który – jak
wspominają jego przyjaciele – był
gorliwym katolikiem i co niedzielę
uczestniczył we Mszy Świętej – został bohaterem. Starał się powstrzymać terrorystów, stracił własne życie, żeby ocalić życie innych.
Media nazwały go „skateboardowym bohaterem”, a rząd Hiszpanii uhonorował go pośmiertnie
najwyższym cywilnym hiszpańskim
odznaczeniem – Krzyżem Wielkim
Orderu Zasługi Cywilnej.

biskup skłonił go wtedy do wstąpienia
do seminarium. Od 2009 r. Mulryne studiował w Papieskim Kolegium Irlandzkim w Rzymie, a w 2012 r. wstąpił do
nowicjatu dominikanów w Cork.
Na kapłana w dominikańskim
kościele Najświętszego Zbawiciela
(St. Saviour’s) wyświęcił go dominikanin, abp Józef Augustyn Di Noia – sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki
Wiary.
„Twoje sportowe doświadczenie
pomogło ci się przygotować na ten
moment: znasz znaczenie podejmowania ciężkiej pracy, aby osiągnąć
cel, a teraz tym celem jest Chrystus”
– stwierdził podczas Mszy Świętej amerykański hierarcha. Ojciec Mulryne będzie posługiwał w Newbrigde College
w irlandzkim hrabstwie Kildare.

fot. PAP/EPA

bohater

rodzony w Belfaście Philip Mulryne
swoją piłkarską karierę rozpoczynał
w młodzieżowej drużynie „Czerwonych
Diabłów” – tak popularnie nazywany
jest Manchester United. Choć był niezłym zawodnikiem, w „dorosłej” drużynie MU rozegrał zaledwie jeden mecz.
W latach 1999-2005 regularnie grywał
jako pomocnik w Norwich City, wystąpił też w 27 meczach piłkarskiej reprezentacji Irlandii Północnej. Jego piłkarską karierę zakończyła kontuzja. 8 lipca
2017 r. przyjął święcenia kapłańskie!
Kiedy w 2008 r. Irlandczyk przestał
być piłkarzem, nie bardzo wiedział, co
ze sobą zrobić. Był jednak człowiekiem
głęboko wierzącym, zaangażował się
w pracę charytatywną, w pomoc bezdomnym. Mimo że miał dziewczynę,
pociągało go życie zakonne. Znajomy

Umęczon
i ukrzyżowan

łoscy naukowcy badali Całun
z zastosowaniem najnowszych technik badawczych. Użyli
superdokładnego elektronowego mikroskopu transmisyjnego
oraz mikroskopu skanningowego, po raz pierwszy badając – na
poziomie atomów – właściwości
nanoskopowe włókna pobranego za pomocą taśmy klejącej z Całunu, z okolic stóp. Odkryli nanocząsteczki kreatyniny powiązane
z nanocząsteczkami tlenku żelaza.
Ustalili też, że nie pochodzą one
z żadnych barwników malarskich,
ale z „patologicznej” krwi (surowicy) człowieka (a źródłem wykrytych nanocząsteczek tlenku żelaza
jest białko zwane ferrytyną).
„Wysoki poziom kreatyniny i ferrytyny jest związany z pacjentami cierpiącymi na silną politraumę, taką jak tortury. Stąd
obecność tych biologicznych nanocząsteczek znalezionych podczas naszych eksperymentów

fot. Wikimedia Commons

Skateboardowy

U

Wotum za Bożą pomoc
i papieża Polaka

Kolejny dowód na autentyczność Całunu!

fot. jp2.waw.pl

„Czerwony Diabeł” został księdzem!
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(...) wskazuje na brutalną śmierć
mężczyzny owiniętego Całunem”
– czytamy w opisie badań opublikowanych w amerykańskim magazynie naukowym „Plos One”.
Badania Włochów obalają też
tezę o starożytnym malarskim fałszerstwie. Twierdzą oni bowiem,
że jakkolwiek w innych badaniach
wykryto ponoć obecność czerwonych pigmentów, to to, co oni zobaczyli pod mikroskopem, było
bez wątpienia nanocząsteczkami
patologicznej surowicy krwi, a jest
przecież bardzo mało prawdopodobne, by jakiś starożytny fałszerz
celowo pomalował płótno Całunu... surowicą krwi człowieka (i to
na dodatek poddanego cierpieniom!).

„Zawsze myślę, co by było,
gdyby nie było tego Radzymina,
tego Cudu nad Wisłą”– mówił Jan
Paweł II w Castel Gandolfo. „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920,
w maju, w tym czasie, gdy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia
wielki dług w stosunku do tych,
którzy wówczas podjęli walkę
z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za
to swoim życiem” – stwierdził papież Polak w 1999 r. podczas wizyty w Radzyminie i nawiedzenia „narodowego sanktuarium”,
zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. Ten dług nosił
w sobie jednak nie tylko Jan Paweł II, lecz nosi go do dziś każdy
Polak.
„Zbudujmy razem sanktuarium św. Jana Pawła II” – apelują duszpasterze radzymińskiej parafii, która jako pierwsza
w Polsce otrzymała wezwanie

św. Jana Pawła II. Pragnieniem
budowniczych jest, aby wybudowana w stylu neobarokowym
świątynia, z wysoką na 41 m wieżą była gotowa na dwie setne
rocznice – Bitwy Warszawskiej
i urodzin Karola Wojtyły. Warto
nadmienić, że już dziś za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
w powstającym już od 2007 r.
radzymińskim sanktuarium dokonują się duchowe i fizyczne
uzdrowienia.
Już dziś w Radzyminie można zwiedzić także tzw. Drogę
Golgoty Narodu Polskiego (wio-

dącą od krzyża w Cegielni, gdzie
modlił się przed bitwą generał
Józef Haller, do radzymińskiej
Kolegiaty Przemienienia Pańskiego), a także pełne pamiątek
izby pamięci: św. Jana Pawła II
oraz Bitwy Warszawskiej.
Dane potrzebne do przekazania darowizny znajdziesz na
stronie internetowej:
www.jp2.waw.pl.
Nie pozostań obojętny
– każdy grosz się liczy, a sanktuarium w Radzyminie to wotum
wdzięczności każdego z nas.

Zbudujmy razem Sanktuarium św. Jana Pawła II!
Nr konta bankowego budowy kościoła:
72 8015 0004 0041 4168 2040 0001
Dla przelewów z zagranicy:
PL 72 8015 0004 0041 4168 2040 0001
Swift code BIC POLUPLPR
Strony przygotował Henryk Bejda

Gdy Raymond Nader pewnej zimowej nocy modlił się przy pustelni
św. Charbela z Libanu, nagle znalazł się w innym świecie. Kilka godzin
później na swojej lewej ręce zobaczył odbitą dłoń, a z rany wydobywała
się krew i woda. Nie miał wątpliwości, że spotkał się ze św. Charbelem. Od
tego czasu otrzymał od świętego mnicha ok. 40 przesłań.

R

aymond Nader wyznaje, że
od lat był pod wielkim wrażeniem św. Charbela. „On zmarł
117 lat temu, a wszyscy w Libanie czują jego obecność. Wiele razy jeździłem do klasztoru
w Annaya, prosząc go, by pomógł mi zrozumieć tajemnicę
Boga” – wyznaje mężczyzna.

Prezent urodzinowy

i zacząłem z kimś rozmawiać”
– wspomina Nader.
Tajemnicza postać jasno wyjaśniła mu, że to, co przeżywa, to
nie jest sen. Poczuł wielką miłość, spokój, radość, szczęście.
Nie chciał, by postać ta od niego odeszła, ale ona tylko powiedziała, że jest wszędzie i zawsze.

Tajemnicza pamiątka

Po chwili światło znikło,
a Nader odkrył, że klęczy przed
świecami. Spojrzał na zegarek
i uzmysłowił sobie, że cztery

fot. M. Pabis

Dokładnie w swoje urodziny w 1994 r. Raymond Nader
przybył do pustelni i modlił się.
„Modliłem się w nocy, czytając
Biblię przy świetle świeczek.
Nagle poczułem, że zaczyna
wokół mnie krążyć ciepłe powietrze, choć było bardzo zimno. Wiatr poruszał wszystko, ale
płomienie świeczki stały nieruchomo. Nie wiedziałem, co się
dzieje” – opowiada mężczyzna,
dodając, że na

początku myślał, że ma halucynacje. „Chciałem dotknąć płomienia, żeby się upewnić, czy
to dzieje się naprawdę, czy to
halucynacje. Zanim wyciągnąłem rękę, poczułem, że znajduję
się w innym świecie. Przestałem
czuć swoje ciało. Nic nie czułem.
Moje zmysły przestały działać.
Znalazłem się w środku ogromnego światła. Ono jednak nie
parzyło ani nie oślepiało. Było
mocne, ale jednocześnie bardzo delikatne, czyste jak kryształ. Poczułem czyjąś obecność

fot. M. Pabis

Chcę Wam przekazać to wszystko, o co
św. Charbel nas prosi i czego nas uczy.
– Pan Bóg naprawdę istnieje. On jest prawdziwy, rzeczywisty.
– Pan Jezus jest prawdziwym Synem Boga
i On został stworzony jako człowiek i żył pomiędzy nami.
– Podczas Eucharystii otrzymujemy
prawdziwe ciało Chrystusa.
– Chrystus jest w Kościele oraz w Eucharystii, a także pomiędzy nami. Najważniejsze jest to, żeby być z Chrystusem, bo On zawsze z nami jest. Bóg
chce, żebyśmy byli podobni do Jezusa jako Jego synowie.
– Pan Bóg nie stworzył nas
do śmierci, ale do życia wiecznego. Żeby mieć życie wieczne, potrzebujemy dwóch
rzeczy:
 musimy czytać Słowo Boże, Biblię; mamy
czytać, uczyć się i żyć tymi
słowami;

Przesłania
od św. Charbela

Od 1994 r. do dziś św. Charbel objawił się Naderowi już
40 razy. „Za każdym razem
otrzymuję przesłanie, wiadomość, którą przekazuję ludziom”
– zdradza mężczyzna.
Pierwsza rana na ramieniu
zagoiła się u Nadera w ciągu pięciu dni, ale pojawia się
ponownie za każdym razem,
gdy św. Charbel powierza mu
nowe przesłanie do ogłoszenia światu. Fakt jest naukowo
niewytłumaczalny, a Nader
jest pewny, że chodzi to o rękę
św. Charbela.

 Eucharystia jest naszym źródłem, podstawą;
ze słowami Boga i z Eucharystią będziemy razem
świętymi.
Święty Charbel był człowiekiem tak jak i my.
Przez Słowo Boże i Eucharystię stał się świętym. On
nas zaprasza, abyśmy robili to samo. Nie możemy
wszyscy być pustelnikami jak on. Mamy być świętymi w tym miejscu, w którym nas Pan Bóg postawił.
Najważniejsze jest to, że Pan Bóg zna każdego z nas
osobno. Wszyscy jesteśmy dla Niego ważni, gdyż jesteśmy Jego stworzeniem. On nas bardzo kocha, dlatego chce, byśmy razem z Nim byli. Zaprasza, byśmy
za Nim podążali.
Jest tylko jedna droga – droga wiodąca przez
Chrystusa. Innej drogi nie ma. Mamy iść za Bogiem
i nie bać się być świadkami Chrystusa. Mamy misję,
żeby głosić słowo Boże w całej Europie.
Święty Charbel powiedział, że ludzie idą w dół,
a droga do Boga wiedzie w górę. To znaczy, że musimy zmienić kierunek i zacząć kroczyć w kierunku
Pana Boga. Tutaj przesłanie jest takie, że powinniśmy
powrócić do Kościoła, wierzyć w Chrystusa i żyć Jego
słowami. Nigdy się nie bać i ufać Chrystusowi. On nas
kocha i zawsze jest z nami.

fot. M. Pabis

św. Charbela

Choć Matka Boża z ciałem i duszą
została wzięta do nieba, na ziemi
pozostawiła przedmioty, których
używała. W wielu zakątkach świata
znajdują się relikwie Matki Chrystusa:
suknia, pas czy welon.

Ofiarowana

Maryi

Siostra Dolorosa, albertynka,
zanim przyszła na świat, została ofiarowana Matce Bożej Jasnogórskiej. „Mogę powiedzieć, że miłość do Maryi
wyssałam z mlekiem matki”
– mówi.

Siostra Dolorosa wyznaje, że pochodzi z rodziny bardzo religijnej,
maryjnej. „Całą rodziną jeździliśmy
zawsze na Jasną Górę do Matki Bożej
Jasnogórskiej. Taką dziecięcą miłość
do Maryi, nabożeństwo wyniosłam
z domu rodzinnego” – mówi.

Śpiewa dla Maryi

Albertynka przyszła na świat jako
ósme dziecko w rodzinie, najmłodsze. „Kiedy lekarze dowiedzieli się, że
moja mama po raz kolejny jest w stanie błogosławionym, usilnie namawiali ją, wręcz nalegali na aborcję. Mama
jednak sprzeciwiła się. I choć przy poprzednich porodach wszystko szło
dobrze, kiedy ja się rodziłam, pojawiły się problemy. Lekarze nie wyczuwali już mojego tętna. Widząc, że dzieje
się coś złego, położyli mamę w izolatce i czekali na ciąg dalszy wypadków.
Kiedy mama zorientowała się, że dzieje się coś złego, a lekarze nie reagują,
ofiarowała mnie Matce Bożej, a wręcz
zaszantażowała Ją. Powiedziała do Maryi, że jeśli urodzę się szczęśliwie, ona
wychowa mnie najlepiej jak będzie
potrafiła, a ja będę śpiewać na chwałę
Bogu i Matki Bożej. Przyszłam na świat
szczęśliwie, niedługo po tym akcie”
– opowiada siostra Dolorosa i dodaje,
że bardzo chciała wstąpić do zgromadzenia, które będzie związane z Matką Bożą Jasnogórską. „Zostałam albertynką, a choć nie mam wykształcenia
muzycznego – jestem pielęgniarką
– gdzie i kiedy mogę śpiewam dla
Pana Boga i Maryi” – wyznaje.

W Trewirze (Niemcy) znajduje
się także słynna szata Pana Jezusa,
którą według tradycji miała utkać
Matka Boża. W katedrze Notre
Dame w Chartres (Francja) przechowywana jest szata, którą Maryja nosiła, gdy urodziła Jezusa. Podarował
ją świątyni w IX w. Karol Wielki, cesarz Imperium Rzymskiego. Choć
w XII w. ogień strawił niemal cały
kościół, szata w cudowny sposób
ocalała i do dziś znajduje się w odbudowanej katedrze w złotym relikwiarzu z X w. Każdego roku do
Chartres przybywają rzesze pielgrzymów z całego świata.

Pasek Maryi

W kilku miejscach na świecie
znajdują się relikwie pasa Maryi,
m.in. w Prato (Włochy), w syryjskim mieście Homs czy w monastyrze na górze Athos (Grecja),
a także w Katedrze Najświętszej
Maryi Panny w Tortosie (Hisz-

Relikwie

Matki Bożej

pania). Dawne przekazy mówią
o tym, że sama Matka Boża przekazała go św. Tomaszowi. Inne podanie mówi o tym, że szaty Maryi
znalazł w Jej grobie biskup Jerozolimy Juwenal.
Bardzo ciekawa jest wizja Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny,
jakiej doświadczyła bł. Anna Katarzyna Emmerich, XIX-wieczna
niemiecka mistyczka: „Zbliżała się chwila zaśnięcia Maryi,
więc wszyscy Apostołowie zebrali się w Jej sypialni na pożegnanie. (...) Tak samo błogosławiła uczniów i niewiasty. Jedną
z tych ostatnich uściskała Maryja,
gdy ta pochyliła się nad Nią. (...)
Po udzieleniu błogosławieństwa
przemówiła Maryja do wszystkich, spełniając polecenie Jezusa dane Jej w Betanii. Janowi dała Maryja rozporządzenie co do pogrzebania Jej
zwłok. Poleciła mu również,
-otyn
.pl

Apostoł

godziny minęły, jakby to była
sekunda. Wziął świece oraz Biblię i poszedł do samochodu.
„W trakcie drogi do domu poczułem ciepło i dotknięcie na
lewym ramieniu. Zaświeciłem
światło w aucie i zobaczyłem,
że na ramieniu mam odbitych
5 palców, a z rany wypływa
krew i woda. Wyglądało to tak,
jakby jakaś dłoń odcisnęła się
na ramieniu. Ślad otoczony był
czerwoną obwódką, jakby znakowany ogniem. Nie czułem
bólu, tylko ciepło. Pojechałem
do domu, a kiedy żona zobaczyła ślad na moim ramieniu,
zrozumiałem, że to nie był sen.
Przez cztery dni woda z krwią
wypływała z rany” – opowiada
Libańczyk.
Od tego momentu zmieniło
się całe życie Nadera. Zostawił
wszystko z wyjątkiem rodziny.
Został dyrektorem katolickiej
telewizji Tele Lumiere w Libanie.
Później założył grupę modlitewną Rodziny św. Charbela.
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by po Jej śmierci darował Jej szaty
służebnej i drugiej dziewicy, która
przychodziła czasem Jej posługiwać. Widziałam, jak Maryja pokazywała palcem ku owej szafie czy
przepierzeniu, gdzie schowane
były szaty (...).
Relikwii pasów Maryi jest kilka. Jeden z nich znajduje się na
Górze Athos i właściwie jest
mało dostępny dla wiernych. Niedawno peregrynował po Ro-

sji i wtedy uczciło go kilkadziesiąt
tysięcy osób.
Najbardziej znana relikwia
pasa Maryi znajduje się w Prato, we Włoszech. Długo była ona
w rękach prywatnych. W XII w.
jej właściciel przekazał ów cenny skarb miejscowej parafii
pw. św. Szczepana, która dziś jest
archikatedralną bazyliką.
Zielonkawy pas wykonany
z wielbłądziej wełny ma 87 cm
długości. Można go oglądać kilka

razy w roku: w święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, 1 maja,
a także w święto Wniebowzięcia
Matki Bożej 15 sierpnia i w święto
Jej narodzin 8 września.
W Akwizgranie (Aachen) znajduje się suknia Matki Bożej z czasu porodu oraz „pielucha” Pana
Jezusa.

W sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu znajduje się niezwykła figurka.
Legenda głosi, że przed wiekami biednej pasterce, która pasła gęsi, ukazała się Matka Boża.
Maryja przekazała wiernym za jej pośrednictwem, że na tym wzgórzu powinna stanąć
kapliczka, w której ludzie z okolicy powinni się modlić żarliwie, gdyż przyjdą na nich złe
czasy. Piękna Pani ofiarowała pasterce rzeźbę.
Kiedy mieszkańcy postanowili wybudować kościół, zebrany na budowę materiał
w ciągu jednej nocy ktoś przeniósł w inne miejsce, gdzie została wzniesiona świątynia.
Dziś figurka znajduje się w bocznym ołtarzu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Otyniu. Od wieków przed oblicze Maryi przybywają wierni i wypraszają
w tym cudownym miejscu wiele łask.
Strony przygotowała Małgorzata Pabis

reklama
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Jesteśmy, żeby kochać

Z Janem Budziaszkiem rozmawia Mariusz Talarek.

Obecnie w świecie katolickim jest Pan
kojarzony z różańcem i ewangelizowaniem. A co mówią o Panu w świecie artystów po zmianie życia?
Ja wśród kolegów ze środowiska muzyki, też aktorów, bo to jest przecież
razem świat artystów, byłem kojarzony z ksywą „krzywy Jan Budziaszek
– wytwórnia flaszek”. Hodowałem marihuanę, pędziłem bimber, natomiast
mogę powiedzieć jedną rzecz, że potem kilku moich kolegów, zresztą fantastycznych przyjaciół muzycznych, jak
mnie zobaczyło na ulicy, przechodziło
na drugą stronę. Mam jedną zasadę, że
nie pójdę tam, gdzie mnie nie wołają,
a jak mnie wołają, to lecę tam na skrzydłach. Ja bym się nie odważył komukolwiek zaproponować jakiejś rozmowy, dopóki ktoś mnie o to nie zapyta.

wiekami? Cud to jest jakaś rzecz postawiona przed tobą przez samego Boga.
Budzisz się rano i musisz wiedzieć, że
każde spotkanie jest cudem od Boga.
Czy ja bym wymyślił, że spotkam się
z tobą? W życiu bym nie wymyślił. Mało
tego, wiem, że mam ciebie wysłuchać
do końca, bo spotkanie nie jest przypadkowe, było od zawsze zapisane
u Boga. Każdy człowiek postawiony na twojej drodze jest od Pana Boga.
Spotykam przecież
codziennie różnych
ludzi. Są to ludzie,
którym bardzo ciężko jest dźwigać

Mówi Pan im, jak żyć?
Nie daj Boże, żebym chciał kogoś nawracać, mogę tylko dać swoje świadectwo. Myśmy nie przyszli na świat,
żeby kogoś pouczać i nawracać, tylko
po to, żeby kochać.

o pięć lat brat był chory na gruźlicę, do
domów ciągle przychodzili funkcjonariusze UB, szukając towaru z odbitego
transportu, mama nie miała spokoju
i nie mogła dostać żadnej pracy. Siostry
mamy namawiały ją do usunięcia ciąży,
bo nie była w stanie utrzymać starszego
chorego synka, a tu pojawiło się w łonie następne dziecko. Trzeba zlikwidować! Moja mama wtedy zaniosła mnie
w sobie do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy do redemptorystów w Krakowie i powiedziała Matce Bożej: „Weź go.”
I tak, mama drobnego wzrostu urodziła

Pan jest cudem?
No oczywiście! Jak mówię, jak każdy człowiek, czyli ja też. Na wiosnę 1945 roku moja mama była
w bardzo trudnej sytuacji. Tata był
aresztowany jako żołnierz AK, bo
był w grupie, która odbiła w Krakowie wagony z transportu
kolejowego i tam
został złapany.
Mój starszy

Panie Janie, co to jest cud?
Wszystko. Dzisiaj rozmowa z tobą jest
jednym wielkim cudem. Zdajesz sobie
z tego sprawę, że nasze spotkanie tutaj było już u Pana Boga zapisane przed

mnie 5,5-kilogramowego syna. Przez
całe osiemdziesiąt lat życia codziennie
odmawiała za mnie trzecią tajemnicę
bolesną różańca – cierniem ukoronowanie – w intencji, żebym ja, Jasio, nigdy nie zawstydził się przyznawać do
Pana Jezusa. Czy to nie jest cud?
Czyli różaniec coś zmienia w życiu?
Kiedyś rodzice przyprowadzili do księdza egzorcysty młodego chłopaka jako
opętanego. Egzorcysta, rozmawiając
z nim o różnych rzeczach, wyciągnął
różaniec i powiedział mu, że to są takie
koraliki, na których odmawia się Zdrowaś, Maryjo. To taka prosta modlitwa,
którą może by spróbował razem się
pomodlić. To piękny moment. Powtórzył kilka razy Zdrowaś, Maryjo, a chłopak razem zaczął mówić. To ty chłopaku nie jesteś opętany... Szatan nie przebije się przez słowo „Maryja”. Tam, gdzie
pada słowo „Maryja” nie może być demona.
Miałem kiedyś problem. Poszedłem
do Jezusa ukrzyżowanego i marudziłem Mu coś. Wtedy przyszła mi myśl:
„Klęczę przed Jezusem ukrzyżowanym, a w głowie mi huczy cały czas:
«Oto Matka twoja! Masz problemy? Do
Matki! Ona ci we wszystkim pomoże»”.
I tam Mama mi dała do ręki różaniec.
To jest tajemnica sukcesu życiowego
w 15 rozdziałach. Ojciec Święty dodał
jeszcze 5.
Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć
– nieważne czy chcesz być krawcem,
czy szewcem, prezydentem, kardynałem, nieważne kim – musisz codziennie

stawać w poszczególnych tajemnicach
różańcowych i bez przerwy porównywać swoje życie do Jezusa i Maryi.
Co ciekawe, „kiedy wy na ziemi odmawiacie Pozdrowienie Anielskie, ja stoję
przed tronem Bożym i załatwiam wasze sprawy. Ale to nie jest najważniejsze. Najistotniejsze jest to, że demony
w tym momencie nie mogą was dosięgnąć. Nie widzą was, jesteście jakby za
zasłoną dymną”.
Różaniec składa się jakby z dwóch elementów: z ciała i ducha. Tak samo jak
ciało nasze nie może żyć bez ducha,
tak samo różaniec. Ciałem są te nasze dziesiątki, o które Matka Boża tak
prosi w Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie. Wszędzie. Duchem różańca jest
przekładanie życia Maryi i Jezusa na
nasze życie.
Co może Pan powiedzieć ludziom, którzy nie doświadczyli jeszcze przemiany
w życiu?
Ostatnią tajemnicą jest ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową
Wszechświata. Wierzę, że będę mógł
pod koniec mojego życia powtórzyć za
św. Pawłem: Wiary ustrzegłem, w dobrych zawodach wziąłem udział, a na
koniec odłożono dla mnie wieniec, który mi odda Pan Sędzia Sprawiedliwy.
Nic tak nie połączy ludzi jak wspólna
modlitwa. Mnie tak łączy z Panem. Nadzieją jest dla nas Bóg. Do mnie przyszedł przez Matkę Najświętszą. Dla ciebie i dla mnie jest ta sama nadzieja.
Dziękuję za rozmowę
Zdjęcia o. B. Staworowski OFMConv
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„Muszę z tobą porozmawiać” – powiedział
wyraźnie rozemocjonowany Jan podczas
jednego ze spotkań
w jadłodajni u Braci
Kapucynów w Warszawie, której jest podopiecznym.
Jan zwany Marszałkiem
ma 59 lat, lubi dobrą kawę,
kanapki najlepiej z dużą ilością wędliny. Nie pogardzi
czymś słodkim do przekąszenia. „Jak każdy facet lubię dobrze zjeść” – śmieje się, uka-

zując przy tym dwa pozostałe mu zęby.
Zazwyczaj ubrany w czarną podkoszulkę siada w tym
samym miejscu, by się nie rzucać w oczy. Kiedy na Miodowej są spotkania „Schody do
Nieba”, on chętnie włącza się
w dyskusję o Ewangelii i wierze. Choć być może nawet nie
zdaje sobie sprawy, ukazuje innym pryzmat, przez który stara
się dojść do Boga.

Mój dom to te ulice...

Od początku domyślałam się, że tym razem Janowi
nie chodzi o dodatkową kawę
czy kanapkę. „Marszałek” dziwnie się uśmiechał. Jego zwykle mocno przekrwione oczy
wręcz błyszczały, odbijając się
od ogorzałej skóry. „Oj, sporo
już tak żyję. Będzie z 15 lat jak
nie lepiej. A w życiu mogłem
mieć wszystko” – zaczyna rozmowę.

Jan przez wiele lat mieszkał
w Hiszpanii, gdzie wiódł dobre życie. Sytuacja rodzinna zmusiła go
do powrotu do kraju. „Miałbym
swój dom i stałą pracę, ale wróciłem, bo mama miała wypadek.
Problemy powodowały, że więcej
piłem. Kiedy w dniu moich 50. urodzin mama zmarła, świat mi się zawalił” – wyjaśnia.
Jan przyznaje, że miał gdzie
mieszkać, ale sytuacja była dość
skomplikowana. „Mam pokój u siostry, a że tam jest ogromne bezrobocie, bieda i mało miejsca, to wyjechałem. Wylądowałem w Warszawie. Jakoś sobie radzę, a jak nie
radzę, to dobrzy ludzie pomagają. Teraz honor mi nie pozwala do
niej wrócić, zresztą każde z nas ma
swoje życie” – mówi „Marszałek”.

Na komunię

Pierwszy, a zarazem ostatni raz
Jan był u spowiedzi przed Pierw-

szą Komunią Świętą. „Byłem gówniarzem, któremu wydawało się,
że spowiedź jest zbędnym dodatkiem, ale skoro wszystkim kazali,
więc poszedłem” – dodaje.
Mężczyzna przyznaje, że z czasem jego drogi z Kościołem rozeszły się. „Wychowywałem się
w zwykłej rodzinie, ale im byłem
starszy, tym bardziej myślałem,
że sam sobie poradzę i Bóg mi do
szczęścia potrzebny nie jest” – podkreśla.

Na złość innym

Pan Jan przyznaje, że od dawna wiele osób znających jego sytuację zachęcało go do sakramentu spowiedzi. „Zawsze znalazłem wymówkę. Nie musiałem
jej szukać, bo nie planowałem
iść się spowiadać. Mi to było niepotrzebne. Wiadomo, jak ktoś
o czymś mówi, to robimy na przekór” – podkreśla.
Okazji do spowiedzi Jan miał
wiele. Chociażby w trakcie corocznej pieszej pielgrzymki na Jasną
Górę, na którą chodził wraz z innymi podopiecznymi Fundacji Kapu-

cyńskiej. Zawsze jednak wzbraniał
się od niej – do czasu ostatnich rekolekcji wielkopostnych na Miodowej. Sam autostopem wybrał się
na kanonizację św. Jana Pawła II do
Rzymu.„Może z Kościołem nie miałem wiele wspólnego, ale tego Papieża bardzo szanowałem i chciałem być na kanonizacji. To, co przeżyłem w Rzymie, było czymś wspaniałym. Także wówczas nie skorzystałem ze spowiedzi, chociaż była
taka okazja” – zaznacza.

Jezus czekał 50 lat

„Była adoracja tu w jadłodajni. Zapatrzyłem się na Najświętszy Sakrament, tak nie myśląc
o niczym. Nagle poczułem silną potrzebę wyspowiadania się.
Wiedziałem, że muszę to zrobić
tu i teraz. Wstałem z miejsca i poszedłem do naszego rekolekcjonisty. Włosy mi się jeżyły ze strachu i wstydu. Pomyślałem sobie,
że jak ksiądz usłyszy, że pół wieku się nie spowiadałem, to mnie
pogoni. Chłopaki stojący w kolejce za mną, widząc, że stoję, zrezygnowali. Wiedzieli, że to może być

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go
(Łk 15,20).

Spowiedź – spotkanie
z miłosiernym ojcem

J

akiś czas temu, gdy szedłem do spowiedzi, ledwo zdążyłem uklęknąć i już usłyszałem od księdza siedzącego w konfesjonale: „To znowu ty?”.
Zmieszałem się nieco i, ignorując to pytanie, przeszedłem do konkretów. Na koniec usłyszałem – kolejny raz w swoim życiu – jedne z najpiękniejszych
słów, jakie człowiek może usłyszeć: „Ja odpuszczam
tobie grzechy”.
Mam wiele powodów do tego, aby siebie nie lubić. Nie chciałbym ich tu wymieniać, bo od tego jest
konfesjonał, ale wiem, że muszę nad sobą popracować – i od tego też jest konfesjonał. Ten kościelny
mebel to coś wspaniałego. Papież Franciszek mówi
o nim, że nie jest salą tortur (jak wielu się wydaje),
a miejscem miłosierdzia.
Czasami nabroimy tak bardzo, że zwyczajnie
wstyd nam iść do spowiedzi. A to największy błąd, jaki można zrobić! Bóg w osobie księdza nie czeka tam przecież, aby
cię potępić, ale by „rzucić ci się na szyję
i ucałować”! Cokolwiek złego byś zrobił,
kimkolwiek byś był. On w konfesjonale
wybiega do ciebie, by ci powiedzieć:
„Dobrze, że wróciłeś!”.
Proszę cię, jeśli już dawno
nie byłeś u spowiedzi, udaj się
do niej. Miłosierny Ojciec czeka
tam właśnie na ciebie.

długa spowiedź. Bałem się, bo nie
wiedziałem, co i jak mam mówić”
– wspomina.
Po wejściu do pomieszczenia, w którym siedział spowiednik,
Jan powiedział: „Przyszedł trudny
orzech do zgryzienia”. „Na wstępie
oznajmiłem też, że 50 lat się nie
spowiadałem. Ksiądz odparł, że
dobrze, że w końcu przyszedłem
i tylko się uśmiechnął. Powiedziałem, że nawet nie wiem, jak zacząć. Wtedy spowiednik pokazał,
żebym zajął miejsce obok niego, potem po ojcowsku pogłaskał po głowie i zaczęliśmy rozmawiać” – wyjaśnia „Marszałek”.
Z uśmiechem na twarzy podkreśla, że nigdy
wcześniej nie czuł się tak
wolnym człowiekiem jak po
tej spowiedzi. „Poczułem
ogromną ulgę, jakbym miał w so-

bie ogromny głaz i ktoś go nagle
zabrał” – wskazuje.
Po spowiedzi nastąpił trudniejszy dla Jana moment. „Ksiądz
zaprosił nas wszystkich do kościoła, żeby dać komunię. I wtedy tak mnie serce zakuło, że ja,
taki zły człowiek, który Boga wyrzucił z życia, a teraz klęczę i czekam na przyjęcie Jezusa. Zrozumiałem, jak bardzo Bóg nas
kocha. W końcu czekał na mnie
50 lat” – zaznacza Jan.
Izabela Kozłowska
fot. Leroy_Skalstad/pixabay.com

oddalonego od domu sklepu tylko dlatego, że ten najbliższy bojkotuje nasze
święta? A może wybieramy formę „co
zrobić, taki świat”?
Łatwo nie jest, bo poza wysiłkiem,
brakiem promocji, tak cennym czasem,
musimy pamiętać, że chrześcijaństwo
zobowiązuje do braku takich uczuć
jak pogarda, nienawiść czy życzenia
wszystkiego najgorszego. A gdyby tak
być wspólnotą, której wiara i wartości są
obecne w czasie decyzji zakupowych czy
wakacyjnych? Grajmy w jednej drużynie,
której zawodnicy nie strzelają do własnej
bramki, pompując siłę firmy, która za
chwilę obwieści, że aborcja to prawo
kobiet, a data 25 grudnia zwiastuje
zimowe święta. I tu kończą się proste
zasady gry. Przy tym wszystkim musimy pamiętać jednak, że sukcesem nie jest wyselekcjonowany,
najlepszy skład, a zapraszanie
do drużyny tych, którzy zechcą
zagrać z nami ramię w ramię.

Jezus na mnie czekał
fot. josemdelaa/pixabay.com

ostawmy rozwinięcie skrótu LGBTQ,
bo trudno nadążyć za wariacjami,
ale nie w tym rzecz. Wiedzieliście,
że środowiska homoseksualne mają
własną wersję internetowej encyklopedii? Znajdziemy tam czarną listę sklepów, przedsiębiorstw, osób, które nie
popierają postulatów LGBTQ i dlatego
są bojkotowane.
Co wartego uwagi jest w tym, że ze
względu na tradycyjne wartości kogoś
dotyka cenzura? Otóż – umiejętność
zjednoczenia. Spójrzmy teraz na nas.
Jako Kościół jesteśmy wspólnotą. Mamy
te same wartości, łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa i chęć głoszenia
Jego nauki światu. A czy potrafimy się tak zjednoczyć? Czy słysząc, że dana firma daje swój
znak do aborcyjnej promocji,
rezygnujemy z zakupów,
nawet gdy promocje są naprawdę przyciągające? Czy
jesteśmy w stanie pójść do

Można przed Bogiem
uciekać nawet pół wieku?
Można.
Chrystus i tak cierpliwie
będzie czekał.

Mateusz Ochman

fot. arch. M. Ochmana

Przeżył Pan w swoim życiu nawrócenie.
Kiedy to było?
Musimy się umówić, nie ma takiej możliwości, żeby się nawrócić raz w życiu. Wiszą w kościołach transparenty:
„Czas się wypełnił, bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Jestem na początku tej
drogi. Co to znaczy nawrócić się? Przed
każdym krokiem, który chcesz zrobić,
słowem, które chcesz powiedzieć, odwracam się od sposobu mojego ludzkiego reagowania, które z reguły jest
złe. Nawracam się do mojego Mistrza,
który wisi na krzyżu i mówię Mu: Panie
mój, a co Ty byś teraz zrobił na moim
miejscu? Ile razy udało mi się nawrócić,
to znaczy zatrzymać, zawsze od tego
momentu zaczęły się dziać jakieś cuda
i o tych cudach – spotkaniach trzeciego stopnia – piszę codziennie w moim
Dzienniczku perkusisty. I wiesz co? Zawsze się okazywało, że... człowiek,
którego spotkałem, nieważne, czy był
dzieckiem, czy miał siedemdziesiąt lat,
był w czymś lepszy ode mnie. Mało że
lepszy, nieważne, czy leżał w rynsztoku, czy zajmował ważne stanowisko
w państwie, to miał mi coś bardzo ważnego do powiedzenia i był w czymś
jedyny i niepowtarzalny, na całej kuli
ziemskiej nie było nigdy drugiego takiego człowieka. Rozumiesz?

własne krzyże. Oczy moje widzą
pijanego, a później okazuje się, że
jest on jak największy dar Boży. Nie
wiem, czy uwierzysz, ale w ostatnich
latach mam fantastyczne przyjaźnie
z ludźmi, którzy wywodzą się z kryminałów, z ośrodków dla narkomanów,
z AA. Naprawdę, ja tam wszędzie spotykam fantastycznych ludzi, tylko że tajemnica jest w tym, że nie ja jestem dla
nich, oni są dla mnie. Dopóki nie zobaczysz w cierpiącym człowieku Chrystusa, nie możesz nazywać się człowiekiem
wierzącym ani chrześcijaninem. Każdy
dzień życia jest cudem, bo dał go Bóg.
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O tym, jak pomagać
uchodźcom i imigrantom,
mówi ks. dr hab. Jan Kalniuk,
saletyn, wykładowca teologii
moralnej na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie.

tować. Ale jasno trzeba podkreślić, że nie
wszyscy imigranci są terrorystami. Pomoc tak, ale roztropna.
Nierozsądna pomoc nie rozwiąże wszystkich problemów.
Mój pierwszy wyuczony zawód to mechanik kierowca pojazdów samochodowych.
Jeśli mechanik zobaczy wyciek oleju z miski olejowej i będzie tylko wycierał plamę,
a nie zdiagnozuje źródła i przyczyny wycieku, to czy naprawi samochód? Silnik
się przegrzeje i wybuchnie. Tak samo
kraje mogą być zniszczone, jeśli będzie się odpowiadać tylko na skutki,
a nie wyleczy się przyczyny. Sytuacje
trzeba rozeznać w krajach, z których
pochodzą imigranci i tam kierować
naszą pierwszą pomoc. Jeśli są już
w Europie, to trzeba także im pomóc rozeznać, jak mają ratować
swoje ojczyzny. Oni też mają
obowiązki moralne wobec
swoich rodzinnych krajów.
Politycy często używają
sformułowania „ordo caritatis” – „porządek miłości”.
Ordo caritatis nie jest
prawem ślepym. Ordo
caritatis jest prawem dialogu miłości. A dialog miłości polega na przyjęciu
człowieka, który do nas
przychodzi i na wła-

Październik 2016 r.
Uchodźcy z Syrii w obozie w Jordanii

ściwym zachowaniu człowieka, który
jest przyjmowany. Nie może dialog miłości zamknąć się tylko w obowiązkach
tych, którzy przyjmują – przyjmowany
nie może zniszczyć życia przyjmującego. Dialog miłości wymaga także od niego, żeby chciał się uczyć kultury kraju,
do którego przychodzi, żeby zarabiał na
swoje utrzymanie, asymilował się z lokalną społecznością. Nie można się zgodzić
na to, gdy on chce zdominować nas swoją kulturą, religią, mentalnością. Bóg nas
przyjmuje i chce, żebyśmy Jego przyjmowali w drugim człowieku, ale to jest relacja dwustronna: przyjmowany – przyjmujący. Inaczej porządek miłości byłby
przewrócony i niekatolicki.
Porządek miłości polega na tym, że najpierw trzeba pomagać tym, którzy są blisko nas – naszym rodzinom, rodakom,
współwyznawcom, a dopiero później
wszystkim innym.
Pan Jezus mówi: „Jeśli ktoś przyjmuje jednego z tych małych, dlatego, że
jest moim uczniem, mnie przyjmuje”
(por. Mt 18,5-6). Naturalnie więc najpierw
przyjmuje się uczniów Chrystusa, później
tych, którzy nie przeszkadzają nam być
uczniami Chrystusa, na końcu wszystkich
pozostałych, którym jeszcze można pomóc. Ale jeśli oni to wszystko odrzucają,
mamy się wyrzec własnej tożsamości?
Czy to paradoksalnie nie wzywa nas do
troski o własną tożsamość?

To jest znak czasu, o którym mówi konstytucja Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes. To rzeczywiście może być
upomnienie dla nas, żebyśmy zadbali
o naszą chrześcijańską tożsamość. Proszę zobaczyć, jak o swoją tożsamość
dbają muzułmanie. W Turcji w ostatnim
czasie islamskie władze chcą przejąć około 50 prawosławnych kościołów, klasztorów i cmentarzy. Ile kościołów katolickich płonie w Afryce? Nawet z ludźmi
w środku. Za katolikami nikt się nie upomina. Muzułmanie przychodzą i żądają.
Poszanowanie religii drugiego człowieka jest w duchu miłości chrześcijańskiej.
Ale dialog miłości polega na tym, że jeśli
ja szanuję wyznawcę islamu, to oczekuję
szacunku wobec chrześcijaństwa.
Czyli przeszkodą w przyjęciu uchodźców
nie może być ich religia?
Oczywiście. Wiele też zależy od różnych
odłamów islamu. Pamiętam swoją posługę w Atlancie – saletyni posługują
tam katolikom obok muzułmanów. Żyliśmy tam w symbiozie. Ale jeśli ktoś atakuje, to ja mam prawo, a nawet obowiązek upomnienia się o siebie. Gdy tego nie
zrobię, to czasami popełniam grzech zaniedbania.
Jaki model pomagania uchodźcom byłby
dziś odpowiedni?
Ciągle na teraz najbardziej aktualna byłaby pomoc na miejscu. Trzeba pomóc
w taki sposób, żeby zaradzić wojnie, przez
którą uciekają ze swoich krajów, żeby tam
mieli warunki do życia, do rozwoju.
To też może ulżyć cierpieniom bycia
uchodźcą, wygnańcem. Pięć lat spę-

fot. Reporters/REPORTER

Imigranci ekonomiczni nie zawsze planują wracać do swoich krajów...
Co więcej, ich niekontrolowany napływ
do niektórych krajów może spowodować znaczne pogorszenie się warunków
życia lokalnych mieszkańców. Jeśli imigranci nie podejmują pracy, a liczą tylko
na zasiłki socjalne, to zdarza się, że ich sytuacja materialna jest lepsza od sytuacji
finansowej zwykłych mieszkańców.
W takich sytuacjach mamy niewielki
obowiązek pomagania albo nie mamy
go wcale. W niektórych przypadkach,
gdy taki imigrant stanowi zagrożenie dla
naszego zdrowia, życia czy zbawienia,
mamy prawo powiedzieć „nie” i depor-

fot. Reporters/REPORTER

Potrzebujących wsparcia jest tak wielu,
że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Komu należy się pomoc w pierwszej
kolejności?
Zasada moralna jest taka, że najpierw
pomaga się ludziom, którzy są w ekstremalnym zagrożeniu. Ekstremalne zagrożenie jest wtedy, kiedy człowiek ma
zagrożone życie doczesne lub wieczne, zdrowie, kiedy nie jest w stanie żyć
w normalny sposób, kiedy życie we własnej ojczyźnie staje się udręką.
Rozstanie z własną ojczyzną jest na pewno bardzo bolesne. Dlatego uchodźcy
bardzo często wracają do swojej ojczyzny,
bo uchodzą z niej tylko na czas zagrożenia. Tak było z Panem Jezusem i Świętą
Rodziną – kiedy minęło niebezpieczeństwo, wrócili z Egiptu do Nazaretu.

s. J. Kalniuka
arch. k
MS,

Kto i jak powinien o tym decydować?
Jeśli chodzi o samo przyjęcie tych ludzi,
to musi o tym zadecydować władza, bo
Kościół nie ma takich możliwości. Kościół
nie spełnia funkcji państwowych – co
najwyżej może pełnić funkcje wspierające władzę. Jeśli władza deklaruje się jako
katolicka, to wtedy zasady wiary obowiązują ją wszędzie. I w Kościele, i w domu
rodzinnym, i w czasie wypełniania obowiązków polityka.

fot.
ks.
G.
Z
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Mamy prawo do roztropności
n
bro
em

W publicznych dyskusjach często rozróżnia się uchodźców od imigrantów – dodaje się nawet, że ci ostatni to imigranci ekonomiczni. Czy my powinniśmy tak
rozróżniać?
Mamy prawo do roztropności. A roztropność polega na rozróżnieniu kogo przyjąć z miłością i szacunkiem, kogo z szacunkiem, ale i z pewną rezerwą,
kogo z szacunkiem i ogromną
ostrożnością, a kogo z szacunkiem i powiedzeniem
mu: „Ciebie nie możemy
przyjąć, bo ty chcesz nasze
życie zniszczyć”. Jeśli ktoś
niesie zagrożenie i śmierć
– przy czym trzeba mocno
podkreślić, że nie wszyscy
imigranci niosą zagrożenie
i śmierć – to takiemu trzeba powiedzieć „nie”.

wrzesień 2017

Styczeń 2017 r. Obóz dla „uchodźców” w Serbii.
Młodzi mężczyźni i chłopcy...

dziłem poza Polską. To jest czas bardzo
trudny. W okresie Bożego Narodzenia
nie miałem nawet opłatka, bo nie było
takiego zwyczaju w kulturze, w której
przebywałem. Były takie chwile, że tysiące kilometrów przeszedłbym pieszo,
żeby się znaleźć w Polsce. Uchodźcy to
też są ludzie, też mają swoje emocje. A jeśli ktoś nie ucieka przed wojną, ale chce
sobie tylko polepszyć warunki życia, to
ma do tego prawo, ale niech się stara robić to legalnie.
Kościół w Polsce zabiega o korytarze
humanitarne, czyli np. sprowadzanie
chorych, którym nie można pomóc na
miejscu.
Taka pomoc też jest bardzo wskazana. Już
sama nazwa wskazuje na pomoc humanitarną, czyli coś najmniejszego, co powinniśmy dać drugiemu człowiekowi. To jest
właśnie sytuacja ekstremalna, z której katolik nie może się wycofać, bo w sytuacji
ekstremalnej, nawet za cenę własnych wyrzeczeń, pomoc jest konieczna.
Polacy dość gremialnie opowiadają
się przeciw przyjmowaniu imigrantów
i uchodźców. Podobnie politycy partii
rządzącej. O czym to świadczy?

reklama

Wydaje mi się, że wynika to z tego, że widzą ciągle możliwość pomagania tam na
miejscu. Dopóki taka możliwość istnieje,
to dlaczego ich tutaj przyjmować? Nie
mówiąc już o relokacji, którą zakładają urzędnicy Unii Europejskiej. Przecież
imigranci nie chcą być w Polsce. Znane
są przypadki, kiedy to polski proboszcz
zbiera pieniądze, kupuje mieszkanie dla
jakiejś rodziny uchodźców, a oni uciekają do Niemiec, bo tam są lepsze warunki
socjalne. Jeśli relokuje się ich na siłę, to
Polska może się stać dla nich więzieniem.
Musimy pozostać ludźmi sumienia – apelował o to Jan Paweł II w Skoczowie.
Co to znaczy?
Konstytucja soborowa Gaudium et Spes
w punkcie 16 mówi, że sumienie jest
„najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium
człowieka”, w którym przebywa i rozmawia z samym Bogiem. Ten Boży głos zawsze wzywa do miłości. Mówi: „Zła unikaj, a dobro wypełniaj”. To jest recepta
na zachowanie nie tylko wobec uchodźcy, lecz także wobec każdego człowieka
– wypełniać dobro, a zła unikać.
Dziękuję za rozmowę.
Przemysław Radzyński
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ks. Leszek Smoliński

Stukam do nieba

Tu narodził się
Kościół

Piąta Ewangelia

fot. M. Pabis

„Halo, niebo. Potrzebuję pomocy, bo jestem w niezłych tarapatach”.
Tak mniej więcej rozpoczyna się „koncert życzeń” człowieka, który znalazł się w potrzebie. Jak trwoga, to do Boga? Pewnie tak. Ale nie zawsze.
Zdarza się, że ktoś szuka innego adresu, który z tym niebiańskim ma niewiele albo zupełnie nic wspólnego.
Kontakt z niebem warto utrzymywać nie tylko okazjonalnie, lecz
także na stałe. Nie warto ryzykować zerwaniem podpisanej na chrzcie
umowy, która została potwierdzona w czasie bierzmowania. Natomiast
przyda się powtarzać sobie, że inwestycja w modlitwę to jedna z najlepszych, jakie możemy poczynić w życiu. A oprocentowanie w banku
niebiańskim daleko bardziej przekracza nasze zimne ziemskie kalkulacje, niż nam się wydaje. I jest pewne jak to, że po nocy pojawi się dzień.
Skoro „Bóg jest miłością”, a czas poświęcony na modlitwę służy rozwijaniu miłości, to nie jest to z pewnością czas stracony, ale owocnie wykorzystany. Jak zauważa św. Franciszek Salezy: „Trzeba,
aby każdy rozwijał pobożność odpowiednią do swych sił,
zajęć i obowiązków”. Zaleca również, aby modlitwy takie
jak np. pacierz, litanie, różaniec odmawiać bez pośpiechu, wnikając głęboko myślą i sercem w ich treść.
Modlitwa nie jest więc domeną zarezerwowaną
dla grona starszych pobożnych pań, które mają
więcej czasu z racji na mniejszą ilość obowiązków.
To przywilej tych wszystkich, którzy chcą dobrze
przeżyć swoje życie, wypełniając zobowiązanie
z chrztu do bycia świętym. W oczekiwaniu na
szczęśliwy finał, do dzieła!

fot. arch. ks. L. Smolińskiego
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Wieczernik – Matka wszystkich
kościołów – po Grobie Pańskim jest
drugim najświętszym miejscem
dla chrześcijan. W dzień Pięćdziesiątnicy to w nim narodził się Kościół. Z niego wyszli apostołowie,
aby dotrzeć „aż po krańce ziemi”
(Mt 28,19).
Na tym miejscu Chrystus z uczniami spożywał Ostatnią Wieczerzę.
W nim ustanowił trzy sakramenty:
eucharystii, kapłaństwa i pokuty.
W Wieczerniku – z licznymi
przerwami z powodu najazdów,
wojen i zniszczeń – eucharystia
była sprawowana aż do wypędzenia z niego franciszkanów
w 1523 r.

Katolicy liturgicznie i oficjalnie mogą wejść do Wieczernika, by
odprawić modlitwy, tylko trzy razy
w roku, tj. w Wielki Czwartek, w Zesłanie Ducha Świętego i w styczniowym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Błogosławiony Paweł VI, jako
pierwszy papież w historii, stanął
na tym miejscu 5 stycznia 1964 r. i na
klęczkach z pochyloną ku posadzce głową odmówił długą, cichą
modlitwę. Nie uzyskał bowiem od
muzułmanów zezwolenia na odprawienie Mszy Świętej. Podczas
podróży apostolskich – na zasadzie wyjątku – Jan Paweł II 23 marca 2000 r., a Franciszek 26 maja

2014 r., odprawili Msze Święte.
Benedykt XVI 12 maja 2009 r. spotkał się w Wieczerniku z biskupami
z krajów Ziemi Świętej i odmówił
z nimi tylko wielkanocną modlitwę Wesel się, Królowo miła.
U pielgrzymów ożywione zainteresowanie budzi drzewko oliwne
z pozłacanego brązu. Pozostawione zostało we wnęce północnej
ściany Wieczernika przez św. Jana
Pawła II. To, że w islamskiej własności na stałe umieszczono ten dar,
jest czymś niezwykłym i świadczy o szacunku muzułmanów dla
św. Jana Pawła II Wielkiego.
Z jednego pnia oliwki wyrastają trzy grube konary symbolizujące religie abrahamiczne: judaizm,
chrześcijaństwo oraz islam. Gałązki oliwne oplecione kłosami zboża
i pędami winogron przypominają
nam o eucharystii.
Pielgrzymi przybywający na to
święte miejsce z radością – co jeszcze do niedawna było zakazane
– śpiewają: „Com przyrzekł Bogu
przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę
szczerze, Kościoła słuchać w każdy
czas i w świętej wytrwać wierze”.
ks. Jerzy Banak
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„Maryjny” krzyż

Najpopularniejszym rodzajem krzyża jest u nas krzyż łaciński. Krzyże
greckie są równoramienne. Kształt
greckiej litery tau ma krzyż św. Franciszka. Najbardziej „maryjnym” krzyżem jest natomiast krzyż liliowy. Krzyż
ten łączy osobę Jezusa
ze współcierpiącą z Nim
i wskazująca drogę do Niego Maryją.
Matkę Bożą symbolizuje zakończenie każdego z ramion krzyża grec-

W zdrowym ciele
zdrowy duch

wrzesień 2017

kiego, mające formę kwiatu lilii, a jednocześnie dużej litery „M”. Krzyż ten
jest swoistym znakiem matek tracących swoje dzieci i osób, które muszą
patrzeć na cierpienia swoich
bliskich. Krzyż liliowy
był również symbolem
hiszpańskich zakonów rycerskich. Zakon z Alcantary
wyróżniał się krzyżem zielonym,
a z Calatravy – czerwonym.

Módl się o wielkie dary!

fo t

„Kiedy uczęszczałem do szkoły, jako 12-, 13-letni chłopiec miewałem czasami kłopoty z pewnymi
przedmiotami, szczególnie z matematyką. Mój ojciec
ru
sz
dał mi modlitewnik. Otworzył go na jakiejś stronie i poow
i ec
OFM
wiedział do mnie: «Tu masz modlitwę do Ducha Świętego.
Co nv
Musisz ją odmawiać codziennie przez całe życie». Jestem posłuszny temu poleceniu, jakie mój ojciec dał mi prawie 50 lat temu...” – wspominał św. Jan
Paweł II w 1979 r. Tata polecał mu tę modlitwę także po to, aby stał się gorliwszym
ministrantem, bowiem jako 10-cio, 12-latek Karol miał trudności ze wstawaniem na
poranne Msze Święte.
Tę samą modlitwę o dary Ducha Świętego św. Jan Paweł II zalecał później polskiej młodzieży podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, co więcej, rok przed swoją
śmiercią zapisał tę modlitwę własnoręcznie, zostawiając ją nam niejako w testamencie. Modlitwa, która wywarła wielki wpływ na życie papieża Polaka, z całą pewnością
okaże się także pomocna we wszystkich twoich – szkolnych i nie tylko – problemach.

.b

r. J

.H

Duchu Święty, proszę Cię:
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie
oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Wspominana 17 września benedyktynka
św. Hildegarda z Bingen (1098-1179) – jedna
z ulubionych świętych papieża Benedykta XVI
– była niestrudzoną promotorką zdrowego stylu
życia. Zalecała świętą „discretio” – zdrowy umiar
– uważając je za „matkę wszystkich niebieskich
i ziemskich cnót”.
„Człowiek powinien żywić zarówno tęsknotę za niebem, jak i troskę o potrzeby ciała.
Powinien więc wszystkie swoje sprawy traktować z rozwagą, tak aby w wyniku nałożonych
bez umiaru zadań nie powstała w nim ruina
i nie został skazany na zgubę z powodu nieodpowiednich obyczajów. Niech raczej modli się,
wzdychając, innym razem niech się zajmie dobrymi uczynkami, a jeszcze innym razem niech
żywi troskę o to, by zaspokoić cielesne potrzeby”
– pisała w Liber Divinorum Operum.

Święta Hildegarda opracowała również
„sześć złotych reguł życia”:
1. Czerpać energię życiową z czterech żywiołów świata [ogień, woda, powietrze, ziemia
– przyp. hb].
2. Właściwie jeść i pić.
3. Odnaleźć rytm ruchu i spokoju, pracy
i odpoczynku.
4. Pojąć sen i czuwanie jako równoważące
się siły.
5. Posiąść sztukę wydalania soków wywołujących choroby.
6. Podtrzymywać uzdrawiającą siłę poprzez pełnienie cnót chrześcijańskich [należy
wcześniej rozpoznać wady i zastąpić je cnotami
– przyp. hb].
Kto nie stosuje się do „discretio” i owych reguł, przeciąża umysł i ciało i choruje.

Anegdoty z życia świętych
Kto jest najpobożniejszy?
Żyjący w Egipcie św. Pachomiusz Starszy (III-IV w.) – ojciec
cenobityzmu, czyli życia zakonnego we wspólnocie (cenobium
to pierwotny klasztor) – rozmawiał kiedyś z młodym mnichem
Grzegorzem. „Ojcze, jestem bardzo pobożny, bo wiem jak się
modlić” – chwalił się młodzieniec. „Bracie mój, żeby być pobożnym, trzeba czegoś więcej: klękaj zatem i módl się, dopiero
wtedy będziesz pobożny – odparł starzec i dodał: Gdyby było
bowiem tak jak mówisz, najpobożniejszy na tej ziemi byłby...
podręcznik do modlitwy”.
Stronę przygotował Henryk Bejda
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