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Św. Franciszek i św. Hiacynta

Czas odpoczynku
i pielgrzymowania
Pastuszkowie
z Fatimy pomogli
rannemu chłopcu

Anna Musiał

zawierzyła Matce Bożej
swojego syna Maćka
Sama aktorka, kiedy jeszcze mieszkała pod sercem
swojej mamy, także została zawierzona Maryi. Dziś,
wiedząc że jej synem opiekuje się Matka Boża, jest
o niego spokojna. Maciej Musiał nie wstydzi się swojej wiary w Pana Boga.

Ewa
Chodakowska

„Kto się
przyzna
do Mnie...”

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!
Zapraszamy także na stronę dobrenowiny.pl – tam zrealizujesz wpłatę przelewem.
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Opatrzone wizerunkiem krzyża życzenia brzmiały tak: „W czasach, kiedy umierają prawdziwe
wartości życzę wam wszystkim,
drodzy bracia i siostry, byście
przeżywali to Triduum Sacrum:
czwartek, piątek, Wielką Sobotę,
Wigilię Paschalną, a potem Wielkanoc coraz głębiej. Przeżywali, ale także dawali świadectwo.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!”. Większą ich część stanowił cytat z Jana Pawła II.

„Moja wiara
jest częścią mnie”

Oni byli katolikami
John Wayne (1907-1979) – ikona amerykańskiej kultury, aktor i reżyser. Zagrał główne role w 142 westernach. Niemal przez całe życie był
protestantem, choć wszystkie jego dzieci (siedmioro) wychowywane
były w wierze katolickiej. On sam został katolikiem tuż przed śmiercią i żałował ponoć, że dopiero wtedy.
„Gdzie
Hilaire Belloc (1870-1953)
katolickie słońce
– wybitny angielski pisarz
błyszczy, wino i śmiech kochają wszyscy. Przynajmniej ja (napisał 153 książki), dziennikarz i parlamentarzysta,
sam stwierdzam to.
autor niezwykle zabawnych
Benedicamus Domino!”
wierszy oraz Ballady do Matki
Boskiej Częstochowskiej.
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) – wynalazca lampy naftowej i naftowy bogacz. Był żarliwym katolikiem, patriotą i człowiekiem z wielką „wyobraźnią miłosierdzia”. „Uszczęśliwiać i do dobrego prowadzić
drugich – było głównym warunkiem szczęścia dla niego. Setki, może
tysiące ludzi, co doznali od niego osobistych dobrodziejstw, zachowają go do końca życia we wdzięcznym wspomnieniu” – pisał o nim
jego współpracownik Teofil Merunowicz.

Idźcie i głoście!

Wiara nie jest bowiem naszą
prywatną sprawą i nie możemy się dać zaszczuć. „Idźcie [na

reklama

cały świat] i głoście [Ewangelię]!”
– to nie tylko skierowane do nas
wezwanie naszych biskupów,
lecz przede wszystkim słowa
samego Jezusa. Czyż to nie On
powiedział: „Do każdego więc,
który się przyzna do Mnie przed
ludźmi, przyznam się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest
w niebie” (Mt 10, 32-33)?
Lubicie fitnessowe ćwiczenia? „Niech każdy przyjrzy się sobie i zrobi to, co może, żeby być
jak najlepszą wersją siebie (...)”
– zaapelowała w jednym z postów Ewa Chodakowska. I dodała: – Nie chodzi tylko o SIXPACK!!
Ale o każdą płaszczyznę życia”.
Po śmierci liczyć się będzie przecież przede wszystkim nasza duchowa muskulatura.
hb

Masz broń!

Nie zawahaj się jej użyć!
Wrogowie Boga, wiary i dobra mają czołgi, karabiny, maczety. Naszą bronią
jest... różaniec. Wystarczy! O tym, jak z pomocą modlitwy różańcowej można pokonać wszelkie zło, opowiada wchodzący właśnie na ekrany kin mocny i przejmujący film Teraz i w godzinę śmierci w reżyserii Dariusza Walusiaka
i Mariusza Pilisa.
Film Teraz i w godzinę śmierci powstał dzięki hojności darczyńców Stowarzyszenia Rafael,
które jest także wydawcą „Dobrych Nowin”.
W poruszającym obrazie, który powstawał
na czterech kontynentach, zobaczymy świadectwa ludzi, którym wiara i modlitwa różańcowa
dały siłę, aby przetrwać ludobójstwo, gwałt,
terror i wojnę, chwile – tak jak w przypadku podziurawionego przez kule amerykańskiego żołnierza czy ukrywającej się Rwandyjki – kiedy ich
życie wisiało na włosku. Dotkniemy też tajemnicy, jak różańcowe krucjaty mogą zmieniać losy
całych narodów. Nigdy nie możemy bowiem po-

zwolić, by – jak stwierdziła Maria Trevino, jedna
z bohaterek filmu – diabeł nas pokonał.
„Ten film budzi wielką nadzieję, że jest siła,
która zdolna jest zatrzymać zło” – powiedział
ks. kard. Stanisław Dziwisz obecny na premierze
filmu, która miała miejsce 11 maja w krakowskim kinie „Kijów”.
Od 19 maja film dostępny jest w wielu kinach całej Polski. Listę kin, gdzie wyświetlany
jest dokument znaleźć można pod adresem:
http://teraziwgodzinesmierci.pl/lista-kin/
hb

Drodzy Czytelnicy!
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk wakacyjny numer „Dobrych
Nowin”. Przeczytacie w nim m.in. tekst o aktorce Annie Musiał,
która przed laty zawierzyła Matce Bożej swojego syna Macieja Musiała, aktora znanego z popularnego serialu rodzinka.pl.
Wielu zapewne zainteresuje świadectwo Rebecki Kiessling,
poczętej w wyniku gwałtu, która dziś broni życia od poczęcia do naturalnej
śmierci. Bardzo ciekawą rozmowę na temat celibatu i czystości przeprowadził
z ks. Robertem Zychem Przemysław Radzyński.
Obecny numer „Dobrych Nowin” jest wakacyjny. Kolejny otrzymacie
w ostatnią niedzielę lipca. Do tego czasu polecam naszym Czytelnikom
spotkania na facebooku w Grupie Dobrych Nowin i na fanpagu. Proszę
też, przesyłajcie zdjęcia, które pokażą nam, gdzie rozdawane i czytane są
„Dobre Nowiny”. Dziękujemy za wszystkie propozycje tematów i tekstów,
które do nas wysyłacie.
Cieszymy się, że coraz więcej osób staje się darczyńcami „Dobrych Nowin”. Czekamy na kolejnych. Wydając nasz miesięcznik wspólnie stajemy się
ewangelizatorami. Razem idziemy i głosimy Dobrą Nowinę!
Małgorzata Pabis
redaktor naczelny

Znani i lubiani są z nami

fot. J. Zych

W reakcji na niespodziewaną falę wrogich komentarzy trenerka napisała m.in.: „Nie jestem
święta i świętej z siebie nie robię, ale tak! Chodzę na niedzielne msze i modlę się co wieczór
– próbuję dawać dobry przykład
na co dzień tak wśród bliskich
i znajomych, jak i w każdym poście tutaj... potykam się przy tym

milion razy”; „Moja wiara jest
częścią mnie... (...) nie narzucam
się ze swoją wiarą, ale nie zamierzam się z nią chować, czy się jej
wstydzić :) Jestem praktykującą
katoliczką...”.
Na szczęście na falę wrogości ze strony tych, którzy chcieliby zamknąć wiarę w murach
kościołów, zapędzić ją do kruchty i czterech ścian naszych
mieszkań, próbując wmówić
nam, że jest ona sprawą prywatną i w życiu publicznym nie ma
na nią miejsca, zareagowali zwykli, trzeźwo myślący internauci.
Życzenia Ewy Chodakowskiej
otrzymały aż 45 tysięcy polubień („lajków”). Wiele osób pogratulowało jej godnej i odważnej postawy.

Reżyserzy filmu: Mariusz Pilis (z prawej) i Dariusz Walusiak (w środku)
oraz br. Jan Hruszowiec OFMConv, jeden z bohaterów filmu

fot. M. Pabis

fot. P. Bednarczyk

fot. Mateusz Jagielski / East News

„Kto się przyzna
do Mnie...”
W Wielki Piątek znana trenerka fitness Ewa Chodakowska
złożyła swoim facebookowym sympatykom zwykłe katolickie życzenia. Tego, co ją za to spotkało, zupełnie się nie
spodziewała. Wielu zaglądających na jej stronę internautów zmieszało ją z błotem, wyśmiewając jej przekonania,
krytykując za „wrzucanie katolickiego bełkotu”, nazywając „lansującą się na katoliczkę” hipokrytką.
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Ks. kardynał
Stanisław Dziwisz
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Bóg

fot. arch. H. Krzoska (fot. Alicja Cyrnek)

Cuchnący, pijany i opętany myślami samobójczymi Henryk Krzosek wszedł do jadłodajni dla bezdomnych w Hamburgu. Pod pachą miał sznur, na
którym planował się powiesić...
który powiedział: „Heniek, z ciebie nic nigdy nie będzie”.
Po tej rozmowie wyrzucił
książki, skończył ze szkołą. Szukając bliskości, dał się zwieść obcemu mężczyźnie, który wykorzystując naiwność chłopca, zgwałcił
go. Doświadczenia te sprawiły, że
Henryk zachłysnął się światkiem
przestępczym, który bardzo mu
imponował. Stał się jednym z miejscowych złodziejaszków. Za swoją
brawurę wywołaną chęcią zaimponowania kolegom wylądował
w zakładzie karnym, gdzie spędził
7 lat. Za kratami skończył szkołę
podstawową, a pragnienie akceptacji przełożył na życie wbrew więziennemu regulaminowi. Tu także
próbował zaimponować współ-

więźniom. Wytatuował sobie słowa „Urodziłem się po to, by tworzyć piekło na ziemi”. Miał być to
dowód na jego męstwo. Wówczas
nie mógł przypuszczać, że niedługo potem faktycznie jego życie
będzie piekłem.

Rozpad rodziny

Henryk po wyjściu z więzienia miał wielkie plany. Chciał zerwać z dotychczasowym życiem
i zacząć wszystko od nowa. Poznał
wspaniałą dziewczynę i dość szybko założyli rodzinę. Życie w końcu
nabrało pięknych barw. Do czasu.
Życiowe schody pojawiły się wówczas, gdy urodził im się syn. Obowiązki głowy rodziny i bycie ojcem
przerosły Henryka. Nie wiedział,

Nowe życie

W dniu, kiedy miał się powiesić, wziął sznur pod pachę i wybrał
się do jadłodajni dla ubogich. Na
ścianie zobaczył plakat z napisem
w języku polskim „Albowiem tak
Bóg umiłował świat, że Syna Jed-

reklama

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Na wakacje – goście „od Jezusa”
Czy zachęcam Was do nękania właścicieli agroturystyki, w której się zatrzymacie?
Zadręczania recepcjonistki? I wszystkim tym
zapracowanym ludziom opowiadania o tym,
jak Jezus ich kocha? Nie. Jedźcie na wakacje,
bawcie się dobrze, poznawajcie ludzi, przyznawajcie się do swojej wiary i dawajcie świadectwo. Niech po Waszym wyjeździe właściciele marzą o kolejnych gościach „od Jezusa”
– tak dobrych, uczynnych, uśmiechniętych, których zachowanie jest całkowicie zgodne z tym, co napisane jest
w Piśmie Świętym.
Jeśli, żegnając Was, powiedzą „to
jacyś święci ludzie byli” – jesteśmy
na dobrej ścieżce; jeśli zapragną
być tacy jak Wy – to będzie coś
więcej niż wakacje, czego Wam
i sobie życzę!
fot. arch. W. Kostrzewy

„Nie zapomnijcie o Jezusie w czasie wakacji” – rozlega się na lekcjach religii, Mszach
Świętych dla dzieci oraz na tych, na których
gromadzą się całe klasy na zakończenie roku
szkolnego. Przypomną o tym też rodzice, żegnając dziecko wyjeżdżające na kolonie, potem zadzwonią jeszcze w sobotę i wspominając, żeby nie jadło fast foodów i myło zęby, dodadzą też, że jutro trzeba iść do kościoła. No
dobrze, a co z nami dorosłymi?
O pójściu w niedzielę do kościoła na
wakacjach nie zapominamy. Zdarza się,
że na naszej wakacyjnej mapie znajdą się
też miejsca kultu religijnego, nie wspominając o tych z nas, którzy idą na pielgrzymkę. W tym roku jednak – i oby
na kolejne też nam zostało – trzeba czegoś więcej. „Idźcie i głoście”
– hasło roku duszpasterskiego warto uczynić motywem przewodnim
wakacji.

Zawierzenie

Matce
Bożej

Przez lata aktorka nie myślała wiele
o Matce Bożej. Nie nosiła nawet medalika z Jej wizerunkiem. To się zmieniło dzięki wyjazdowi do Medjugorie. „Tam Matka
Boża jakby do mnie przemówiła” – przyznała Anna Musiał. Aktorka zwierzyła się,
że Maryi zawierzyła swojego syna Maćka
(Tomek z serialu rodzinka.pl). Dzięki temu
jest o niego spokojna.

Daleki od stereotypu

Maciek oczywiście o tym wie, jednak
– jak ocenia jego mama – nie za bardzo
zdaje sobie z tego sprawę. Z tym stwierdzeniem można jednak polemizować.
Maciek mimo bardzo młodego wieku potrafi udowodnić, że kwestia wiary nie jest
mu obojętna. W kwietniu 2014 roku aktor
w wywiadzie udzielonym jednemu z tygodników powiedział: „Wiara nie jest dla
mnie powodem do wstydu. Nie musi się
wiązać z biernym siedzeniem w kościele,
byciem smutnym. Jestem zwolennikiem
teorii, że wiary nie mierzy się liczbą odmówionych różańców, a tym, ile miłości
i radości dajesz innym. Jeśli radość bierze
się z modlitwy, to super. Cały czas podkreślam, że stereotypowy model smutnego współczesnego katolika jest mi obcy”.

reklama
reklama

Anna Musiał, aktorka, kilka tygodni temu opowiedziała
o swojej relacji z Matką Bożą. „Nie wiem, czy ja nawiązałam relację z Matką Bożą, czy to raczej Matka Boża
nawiązała relację ze mną – powiedziała w Salve TV.
– Ja Maryi byłam zawierzona od początku. Kiedy jeszcze
tego nie wiedziałam, moja mama zwierzyła mnie Maryi.
To było dawno temu, jak się tylko poczęłam” – dodała.

proponowała, by w stolicy zaprosić wiernych na podobne spotkanie. Zawierzenia
w Warszawie odbywają się od stycznia.
W pierwszą sobotę miesiąca wierni spotykają się o godz. 14.00 w sanktuarium
św. Andrzeja Boboli. W programie jest
czuwanie przy Najświętszym Sakramencie, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi, konferencja, świadectwa. „Bądź
z Maryją, aby pocieszać Jej smutne Serce
i od Niej uczyć się kochać” – zapraszają organizatorzy spotkania.
Agata Bruchwald

W innym miejscu powiedział: „Jestem
normalnym młodym człowiekiem, który
powinien co drugi dzień chodzić do spowiedzi, bo tyle grzeszy”. W rozmowie nawiązano również do jego osiemnastych
urodzin. Przypadały one w Wielkim Poście.
Jubilat przełożył imprezę. „Od Tego na górze bardzo dużo dostaję. Jeśli mogę Mu to
w jakikolwiek sposób zwrócić, będę to robił” – wytłumaczył.
Maciej Musiał był ambasadorem
Światowych Dni Młodzieży, jakie w lipcu
2016 roku odbyły się w Polsce.

Z Maryją

Od kilku lat w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Jasnej Górze odbywa się
zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Królowej Polski. Przyjeżdżają na nie
osoby z wielu parafii. Podobne spotkania mają miejsce w całej Polsce,
np. w Niepokalanowie. Przyświecają mu słowa: „Oddaj się Maryi”.
Kiedy Anna Musiał dowiedziała się, że co miesiąc autokary z Warszawy jadą do Częstochowy, pomyślała o tych
osobach, które na taką pielgrzymkę nie mogą sobie po-

zwolić. Poszła do księży jezuitów
z parafii św. Andrzeja Boboli i zafot. Kamil Piklikiewicz/DDTVN/East News

P

roblemy Henryka zaczęły się
w dzieciństwie. Głową rodziny była matka. Kobieta robiła
wszystko, aby trójka dzieci miała
co jeść. Wszystko kosztem czasu spędzonego z dziećmi. A ojciec? Był alkoholikiem i awanturnikiem. Jego też jakby nie było,
a kiedy wracał do domu, wywoływał paniczny strach wśród swoich pociech. Awantury i przemoc
były w domu Krzosków codziennością. Dzieciaki wychowywały
się same, a ich domem była ulica. Strach przed kolejnymi ciosami od ojca powodował, że kiedy
Henryk podrósł, noce zaczął spędzać na klatkach schodowych.
Tam czuł się bezpieczniej. Dramat w domu przekładał się na
wyniki w nauce. Nic dziwnego, że
piątą klasę podstawówki powtarzał trzy razy. Cierniem wbiły się
w jego serce słowa nauczyciela,

mnie
znalazł

norodzonego dał, by każdy kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał”. Henryk był niewierzący. Bóg przez 38 lat nie istniał w jego życiu. Cytat z Pisma
Świętego zasiał w nim wątpliwości. W sercu zrodziła się myśl: „Co,
jeśli Bóg mnie kocha?”.
Nie był w stanie pójść po miskę zupy, więc przyniosła mu ją
kobieta z obsługi. Patrząc na mężczyznę, powiedziała: „Heniek, tylko
Bóg może ci pomóc” i dała mu polskie wydanie Nowego Testamentu. Nałóg alkoholowy pozostał, ale
myśli samobójcze zaczęły odchodzić. Heniek czas spędzał na czytaniu Pisma Świętego. Został zaproszony na spotkanie ewangelizacyjne dla narkomanów, osób bezdomnych i alkoholików. Poszedł
na spotkanie i pierwszy raz zaczął
prosić Boga, aby mu pomógł. Po
modlitwie ukradł alkohol, upił
się i wrócił do śmietnika na nocleg. Rano wszystko było inne. Nie
miał potrzeby wypicia alkoholu,
nie trzęsły mu się ręce. Rzucił papierosy. Z czasem poprosił, aby
Bóg pomógł mu znaleźć dach nad
głową i pracę. Udało się. Zamieszkał w jednej z parafii, a pracę dostał w sklepie, z którego niedawno
kradł alkohol.
Zaczął się dzielić świadectwem swojego życia. Nagrywał
m.in. dla telewizyjnej Dwójki program Słowo na niedzielę. „Przez
lata pragnąłem być kochany i zaakceptowany. To wszystko dał mi
Pan Bóg. Doświadczyłem namacalnie tej Jego Miłości, która mnie
odmieniła” – podkreśla Henryk.
Izabela Kozłowska

jak wszystko ze sobą spiąć. Zdał
sobie sprawę, że nie miał od kogo
uczyć się bycia ojcem i mężem.
Każdy problem, nawet ten najbardziej prozaiczny, był dla niego
nie do przeskoczenia. Lekarstwem
na bolączki związane z codziennością stał się alkohol. Kiedy urodził
mu się drugi syn, postanowił wziąć
się w garść i zerwać z nałogiem.
Szansą był wyjazd do teścia, który
mieszkał w Niemczech. Wizja Zachodu i bogactwa owładnęły myśli Henryka. Najpierw pojechała
żona z synem, a on z drugim dojechał do niej 7 miesięcy później.
Na miejscu okazało się, że rodziny już nie ma. Rozstali się. I tak oto
bez znajomości języka, dachu nad
głową, pracy Henryk został sam
w Hamburgu.
Wylądował w ośrodku dla
przesiedleńców, gdzie znalazł kolegów do wódki. Ostatkiem woli
postanowił zawalczyć o siebie.
Dostał zasiłek dla bezrobotnych
i udało mu się wynająć pokój. Tam
też nie zagrzał długo miejsca. Pieniądze roztrwaniał na alkohol, nie
płacił rachunków. W końcu stracił lokum. Został sam. Wylądował
na ulicy, śpiąc, gdzie go alkohol
zmorzył. Tułał się samotny, brudny, śmierdzący i szukający alkoholu. Czuł się nikomu niepotrzebny.
W końcu postanowił się zabić.
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Boże znaki!

„Proszę młodych ludzi, aby dali Bogu szansę wejścia w ich
życie. Musimy być otwarci na możliwość spotkania z Nim,
aby Go doświadczyć” – przekonuje młodych ludzi znana
i lubiana we Włoszech 24-letnia modelka i aktorka Giusy
Buscemi, Miss Włoch 2012 r., w rozmowie z Agnese Pellegrini opublikowanej w magazynie „Credere”.

Gdzie jest najwięcej katolików?

infografika J. Warisch

za: „Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015” z 2017 r. i „Annuarium
Statisticum Ecclesiae in Polonia AD
2017” z danymi za 2015 r. (obliczenia procentowe: hb; uwaga! według
amerykańskich statystyków największy odsetek zdeklarowanych
katolików jest w Polsce!!!, dystansujemy też Hiszpanię, a we Włoszech
i w Kolumbii jest ich obecnie jedynie... ok. 82 proc.)

Hiszpański

„mini Watykan”
fot. aherrero / Wikimedia Commons, licencja CC 2,0

Brazylia górą!
Polska wysoko!

Na świecie jest nas już niemal
miliard trzysta milionów (dokładnie miliard 285 milionów). O kim
mowa? O nas – ochrzczonych
w Kościele katolickim. Najwięcej
katolików – ponad 172 milionów
– mieszka w Brazylii, ale to Włochy, Kolumbia, Hiszpania, Polska
i niewielka Malta są najbardziej
katolickimi krajami świata (jeśli
chodzi o katolików zdeklarowanych to najprawdopodobniej wyprzedzamy te kraje!).
Według najnowszych danych
(z 2015 r.) w Kościele katolickim
ochrzczonych zostało ok. 95 proc.
Włochów, ok. 94 proc. Kolumbijczyków, ok. 93 proc. Hiszpanów
oraz 92 proc. (32,7 milionów)
Polaków. W rankingu procentowym wyprzedzamy m.in. Meksyk
(ok. 87 proc.), Brazylię i Filipiny
(po ok. 83 proc.), a daleko w tyle
jest USA (ok. 23 proc.)

fot. M. Pabis

„Mini Watykanem” nazywana jest wieś Hornillos del Camino w prowincji Burgos (północna Hiszpania). W tej szybko wyludniającej się miejscowości
mieszka dziś na stałe jedynie 20 osób, tymczasem
pochodzi z niej aż... 26 duchownych – księży, zakonników i zakonnic.
Liczba powołań do stanu duchownego na jednego mieszkańca jest tu doprawdy imponująca. Być
może nie bez znaczenia jest fakt, że przez wieś przebiega jedna z tras słynnej „Drogi św. Jakuba” do Santiago de Compostela i od wieków znajduje się tu
hostel dla pielgrzymów.
Corocznie odbywają się tu dwie „fiesty”. Jedną
z nich „Fiesta de San Roman” – listopadowe obchody czczonego tu diakona i męczennika św. Romana
z Antiochii. Natomiast druga to obchodzona pod
koniec lipca „Fiesta del Gallo”. Upamiętnia ona legendę mówiącą o tym, jak to w XIX wieku w czasie
wojny o niepodległość Francuzi z armii Napoleona
zrabowali uczestniczącym we Mszy Świętej mieszkańcom cały drób, a miejsce jego ukrycia w bębnach zdradził cud: pianie... martwego koguta.

Mówią życiu

„tak”!

Co łączy znakomitych piłkarzy reprezentacji Kolumbii
– grającego w Realu Madryt Jamesa Rodrigueza, bramkarza londyńskiego Arsenalu Davida Ospinę i bramkostrzelnego napastnika AS Monaco Radamela Falcao? Wszyscy
oni zdecydowanie opowiadają się przeciw aborcji, stając
po stronie życia „od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Radamel Falcao Garcia z żoną, argentyńską piosenkarką Lorelei Taron,
poznał się w... kościele w Buenos Aires.
Wiara chrześcijańska, lektura Biblii i pielęgnowanie życia rodzinnego są dziś dla
obojga najważniejszą sprawą. Ojciec
dwóch dziewczynek 31-letni Falcao nazywany „Tygrysem” nie wstydzi się Chrystusa. Wielokrotnie okazywał to na boisku. Po zdobyciu bramki często unosił
koszulkę, odsłaniając T-shirt z napisem:
„With Jesus you’ll never be alone” („Z Jezusem nigdy nie będziesz sam”).

„Nie” dla aborcji!

W 2014 r. po ciężkiej kontuzji kolana jego kariera zawisła na włosku. „Po
operacji miałem komplikacje, a czasem
chciałem już «rzucić ręcznik» (poddać
się), ale Jezus dał mi nadzieję, aby iść do

reklama

Radamel Falcao
z żoną Lorelei Tarón
i córką Dominque,
październik 2013 r.

ce (bo jakby na to nie patrzeć, właprzodu i że zawsze ze mną będzie” – wy- śnie noga jest najważniejszą i najbarznał w rozmowie z kibicami na Instagra- dziej wyeksponowaną częścią ciamie. „Życie nie powinno być cięte, kie- ła każdego piłkarza). Miał zaledwie
21 lat, kiedy jego żona, siatkarka Daniedy kwitnie, ponieważ po
la Ospina – siostra reprezentacyjnekwitnieniu przychogo kolegi Davida – urodziła ich
dzą owoce. «Nie»
pierwsze dziecko. „Żywa istota
dla aborcji!” – tak
jest warta więcej niż cokolpoetycko wywiek innego. Jestem przeciw
powiedział się
aborcji z jakiejkolwiek przypiłkarz w wiczyny i popieram życie” – wydeoklipie koznał.
Także 29-letni szwagier
lumbijskiego
James Rodriguez z Davidem
Rodrigueza, David Ospina,
dziennikarza kaOspiną (bratem swojej żony
publicznie wypowiedział się
– Danieli) podczas jednego
tolickiego Franka
z meczów reprezentacji Kolumbii w obronie życia dzieci nienaroZapaty.
f
dzonych. Życie „jest bardzo waż25-letni James ot. Target P
WS
ress/EAST NE
ne, a każdy z nas ma drogę, którą dał
Rodriguez to wschodząca gwiazda futbolu. O jego wierze mu Pan, i dlatego musimy je chronić”
świadczy najlepiej tatuaż cierpiące- – stwierdził bramkarz Arsenalu.
go Jezusa, który zrobił sobie na łyd-

W trosce
o widzów
Najnowszego disneyowskiego
filmu Piękna i bestia (reż. Bill Condon) nie zobaczą widzowie w kinie
samochodowym w Henagar w stanie Alabama (USA). Tak zadecydowali jego właściciele. „Jesteśmy
przede wszystkim chrześcijanami.
Nie będziemy rezygnować z tego,
czego naucza Biblia” – stwierdziła na Facebooku Carol Laney, dodając, że jeśli razem z mężem nie
mogą zabrać na ten film swojej jedenastoletniej wnuczki i ośmioletniego wnuka, nie mają żadnego interesu w jego oglądaniu; nie
zaprezentują go też innym.
fot. Collection Christophel/EAST NEWS

twy – nawiązania z Nim głębszego i bardziej szczerego dialogu”
– mówi młoda Włoszka.
Giusy Buscemi urodziła się
i wychowywała w katolickiej rodzinie na Sycylii. Jako młodziutka
dziewczyna katechizowała dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej. Dziś mieszka
w Rzymie i to właśnie tam poznała

fot. Splash News/EAST NEWS

„Każdy z nas ma swój «właściwy czas», ale musimy się nauczyć
odczytywać znaki, które daje nam
Bóg w naszej codzienności, takie
jak np. zaproszenie otrzymane od
przyjaciela czy ukochanej osoby.
Mówię wam, że Bóg istnieje i nas
kocha, On zadba o resztę i przemieni nasze serca, wyzwalając
w każdym z nas pragnienie modli-

ludzi, w tym dwie zakonnice, którzy pokazali jej Kościół jakiego nie
znała, odgrywając znaczącą rolę
w pogłębieniu jej wiary.
Wraz ze swoim chłopakiem
odwiedziła wiele sanktuariów maryjnych, z których szczególne miejsce w jej sercu – ze względu na
„intensywną atmosferę modlitwy”
– zajęło Lourdes. Modli się do Anioła Stróża i odczuwa Jego obecność,
ma szczególne nabożeństwo do
św. Tereski z Lisieux. „Uwielbiam jej
pokorę i «maleńkość», które stają
się wielkie w oczach Boga” – mówi.
Nie boi się rozmawiać o Chrystusie
z innymi aktorami.
Trzy lata temu Giusy Buscemi
znalazła się w obsadzie dziewiątego sezonu „Don Matteo” (włoskiego pierwowzoru naszego
Ojca Mateusza). Zagrała Assuntinę
– drugą córkę sierżanta Cecchiniego (odpowiednika naszego inspektora Możejki). Młoda i piękna
Włoszka zagrała też w dwóch filmach kinowych i kilku serialach
telewizyjnych.

fot. Target Press/EAST NEWS

Odczytujcie
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Powód? Obecny w filmie wątek homoseksualny. Jeden z bohaterów Pięknej i bestii – Le
Fou, którego gra aktor Josh Gad, jest homoseksualistą. Co więcej, otwarcie prezentuje
w filmie swoje seksualne skłonności. Nie tylko właściciele kina w Henagar nie zgadzają się
na taką homoseksualną propagandę, zwłaszcza że głównym adresatem filmu są dzieci. Do
bojkotu filmu zobowiązało się już ponad sto
tysięcy Amerykanów.
Zakaz homoseksualnej propagandy
W niektórych krajach sprzeciw przybrał
bardziej instytucjonalne formy. W Rosji kontrowersyjne sceny usunięto, a filmowi przyznano kategorię wiekową „od lat 16”. W kraju
tym od 2013 r. obowiązuje bowiem prawo zakazujące homoseksualnej propagandy wśród
dzieci. Film ocenzurowano również m.in.
w Malezji.
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego skłonności homoseksualne są „obiektywnie nieuporządkowane”, natomiast same akty
homoseksualizmu są „sprzeczne z prawem
naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar
życia” i „w żadnym przypadku nie będą mogły
zostać zaaprobowane”. „Osoby homoseksualne są wezwane do czystości”. Powinno się je
traktować z „szacunkiem, współczuciem i delikatnością” i unikać wobec nich „jakichkolwiek
oznak niesłusznej dyskryminacji”.
Strony przygotował Henryk Bejda
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O celibacie i czystości

Z ks. Robertem Zychem, pedagogiem i duszpasterzem
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
rozmawia Przemysław Radzyński

mnie powołuje do służby. Przyszły ksiądz nie może w to wątpić.
A skoro On mnie powołuje, to też
udzieli mi łaski, która pomoże mi
również w „znoszeniu” wymagań
biologii. Trzeba to zostawić Bogu,
On się tym zajmie.

fot. franciszkanie.pl

Wspomniał Ksiądz też o wymiarze praktycznym celibatu.
To przede wszystkim kwestia
dyspozycyjności. Biskup może
mną swobodnie dysponować
– w każdej chwili mogę przejść
z jednej do drugiej parafii, podjąć zupełnie nowe zadanie. Gdybym miał żonę i dzieci, to pogodzenie jej pracy, ich szkoły
z przeniesieniem mnie do nowego miejsca nie byłoby takie
proste. Życie rodzinne uniemożliwiałoby księdzu bycie w pełni
dyspozycyjnym dla ludzi w szeroko rozumianej posłudze duszpasterskiej. Mogłoby powsta-

Celibat to jeden z tematów poruszanych w rozmowach przez
kleryków przygotowujących się
do kapłaństwa. Czy nie jest to
dla nich czynnik odstraszający?
Celibat dzisiaj może powodować
u młodych ludzi lęk. Żyjemy w cywilizacji mocno zseksualizowanej, gdzie seks nie jest traktowany
poważnie, ale jako rodzaj zabawy.
Sprzyja temu łatwa dostępność
do środków antykoncepcyjnych.

Współczesny świat wmawia ludziom, że nie trzeba kochać, żeby
się kochać. Natomiast z praktyką
celibatu, czyli z bezżeństwem
związana jest czystość seksualna.
Niemniej jednak, jeśli ktoś będzie
miał mocną relację z Jezusem, to
wbrew pozorom i wbrew temu,
co się mówi, ta czystość seksualna będzie jej efektem. Będąc jeszcze w seminarium, nie widziałem
wśród moich kolegów jakiegoś
lęku przed praktyką celibatu.
A co z naturalnym pragnieniem
bycia ojcem?
W przypadku kapłaństwa mówi
się o „rodzeniu dzieci duchowych”. Nie możemy zapomnieć,
że powołanie kapłańskie jest nadprzyrodzonym wezwaniem. Bóg

Jaki jest cel i sens budowania
relacji kapłana z Jezusem?
Powołaniem każdego kapłana
jest ewangelizacja, która polega na dzieleniu się z ludźmi
swoim doświadczeniem Jezusa. A o tym, kim On dla mnie jest
i jakie ma znaczenie w moim życiu, dowiem się tylko wtedy, kiedy zbuduję z Nim relację. Wtedy
również mogę się dzielić z innymi doświadczeniem Jezusa, mówić im, kim jest dla mnie, i kim
może być również dla nich.

To bardzo dobrze pokazuje rzeczywistość Wielkiego Czwartku,
gdzie Chrystus ustanowił dwa
sakramenty – Eucharystię i kapłaństwo. Faktycznie są takie
obszary, zwłaszcza w krajach misyjnych, gdzie jest ogromne pragnienie Eucharystii, czyli Chrystusa, a nie ma tam kapłanów.
Tutaj trzeba postawić pytanie
i rozpocząć dyskusję, czy w takich miejscach można by przygotowywać mężczyzn, którzy są
w związkach małżeńskich, aby
przyjęli święcenia kapłańskie
i mogli sprawować Eucharystię.
Muszę być konsekwentny w tym, co mówiłem
wcześniej o budowaniu relacji z Jezusem (m.in. przez
adorację czy udział
we Msz y Świę tej). Eucharystia
jest war tością
samą w sobie
i ze względu na nią
warto na ten temat
przynajmniej dyskutować i być otwartym w tej kwestii
na działanie Ducha
Świętego w Kościele.

Papież Franciszek
niedawno otworzył
dyskusję na temat
viri probati, czyli tzw.
mężów wypróbowanych
– żonatych i nieżonatych,
Czy myśli Ksiądz, że
którzy mogliby zostać
zniesienie celibatu
kapłanami na potrzeby
mogłoby poprawić
Eucharystii, zwłaszcza
tzw. sytuację poAlba i ornat
w krajach misyjnych,
wołaniową? Czy
bł. ks. Władysława
gdzie kapłan bardzo
byłoby więcej kanBukowińskiego,
rzadko dociera z sadydatów do kakramentami.
płaństwa?
apostoła Kazachstanu

Nie jestem w stanie uzasadnić
hipotezy zawartej w pytaniu, na
chwilę obecną nie wyobrażam
sobie, w jaki sposób ewentualnie badać ten problem. To wymagałoby długiego namysłu
o charakterze metodologicznym i zapewne otwarcia na różnorodne dane naukowe. Można
założyć na przykład jakieś prawdopodobieństwo, że żonaci
mężczyźni, którzy ewentualnie
zostawaliby kapłanami, mogliby również dawać świadectwo
wiary i miłości do Jezusa wobec
swoich dzieci; dla niektórych synów takich księży kapłaństwo
mogłoby się okazać sensownym
wyborem życiowej drogi. To ma
pewne uzasadnienie pedagogiczne, ponieważ dzieci system
wartości przejmują w dużej mierze od rodziców. Jeśli kapłaństwo byłoby autentyczną wartością dla ojca, to jego synowie
w procesie wychowania też mogliby tego zapragnąć.
À propos dzieci. Używa się też
takiego argumentu przeciw celibatowi, że kapłani żyjący w rodzinach byliby autentyczniejsi
w przekazywaniu wiary i moralności chrześcijańskiej innym
wierzącym.
Zdarza się, że spotykam się z argumentem w stylu: „co ksiądz
wie o życiu?”. Nie do końca
przyjmuję ten zarzut, bo kapłan
nie jest powołany do tego, żeby
wyłącznie radzić małżonkom,
jak rozwiązywać ich rodzinne

Na koniec zapytam o pozytywny aspekt celibatu, bo wydaje
mi się, że zwraca on też uwagę
na wartość czystości, do której
przestrzegania zobowiązany
jest każdy wierzący na mocy
szóstego przykazania Dekalogu.

Wydaje mi się, że dziś czystość
nabiera nowego znaczenia.
Zwłaszcza wśród ludzi młodych,
którzy zdecydowali się na budowanie autentycznej więzi z Maryją – wielu świadomie sięga po różaniec czy Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Coraz więcej ludzi młodych chce
wytrwać w czystości przedmałżeńskiej i traktuje ją jako wartość
w budowaniu autentycznej relacji z drugą osobą opartej na wzajemnym szacunku i prawdziwej
miłości. Czystość jest wychowawcza – ona wychowuje człowieka
do małżeństwa, w którym podstawowym źródłem podejmowania różnej aktywności czy wyzwań, wyznaczania celów nie są
popędy czy zachcianki, ale prawdziwe dobro drugiej osoby.
Świat przesycony jest nieczystością. Dziś nawet gwoździe reklamuje roznegliżowana kobieta.
Ludzi zaczyna to drażnić, szukają alternatywy. Myślę, że czystość
– zarówno w obszarze życia małżeńskiego, jak i kapłańskiego czy
zakonnego – zaczyna przemawiać i dopiero będziemy odkrywać jej wartość, także w sensie
wolności od tego, co proponuje,
a czasem wręcz narzuca dzisiejszy świat.
Rozmawiał
Przemysław Radzyński

Mateusz Ochman
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1, 27)

L

fot. arch. M. Ochmana

Celibat to nie dogmat, ale dyscyplina kościelna. Ksiądz Józef Tischner mawiał, żeby nie
budzić go pod żadnym pozorem, chyba że zniosą celibat.
A Ksiądz jakby zareagował,
gdyby Kościół zniósł celibat?

Myślę, że musiałbym długie godziny spędzić na adoracji i tam
pytać Jezusa, czy – w momencie zniesienia tej praktyki – On
chciałby, żebym dalej był celibatariuszem, czy żebym założył
rodzinę. To Jezus byłby dla mnie
punktem odniesienia.
Pamiętam, że w seminarium
podkreślano, że każdy z nas,
kandydatów do kapłaństwa,
musi mieć najpierw powołanie
do małżeństwa, a dopiero później do kapłaństwa, z którym
związana jest praktyka celibatu. To zdanie usłyszałem właśnie
w seminarium i wtedy mnie
totalnie zaskoczyło. Ale
teraz rozumiem, że
to ma głęboki sens,
ponieważ my księża świadomie rezygnujemy z małżeństwa dla Chrystusa – wybieramy
bezżeństwo, żeby
jeszcze bardziej
zjednoczyć się z Nim.

fot. M. Pabis

fot. M. Pabis

Wróćmy do celibatu. W czym on
ma pomóc?
Celibat pomaga kapłanowi ułożyć plan dnia tak, żeby od rana
do wieczora budował relację
z Jezusem, żeby zaplanował
spotkania z Jezusem na adoracji,
podczas Eucharystii, rozważania
Pisma Świętego czy też na modlitwie brewiarzowej.

Czy dla zachowania celibatu
kapłanowi wystarczy budowanie relacji z Jezusem, o której
Ksiądz mówił, czy potrzeba czegoś jeszcze?
Myślę, że potrzeba również
dobrych, zdrowych przyjaźni
i wspólnoty kapłańskiej. Opierając się na własnym doświadczeniu, twierdzę, że najlepiej, gdy
w gronie przyjaciół księdza są
inni kapłani. W takim gronie bez
zażenowania możemy rozmawiać o Jezusie i o problemach,
które w różnej mierze dotyczą
każdego celibatariusza. Dobrze
też, gdy funkcjonuje wspólnota
kapłańska na poziomie np. rocznika święceń czy kapłanów pracujących w parafii. Czasami wystarczy spotkanie w tym gronie,
które pomaga nam uświadomić
sobie, że z pewnymi problemami nie jesteśmy sami.

fot. franciszkanie.pl

Na czym polega celibat?
Dla mnie jako kapłana diecezjalnego celibat ma dwa wymiary
– duchowy i praktyczny. Celibat
w wymiarze duchowym umożliwia mi skupienie się na budowaniu relacji z Chrystusem. Budowanie każdej relacji rozpoczyna się od postawy bycia dla
drugiej osoby. W przypadku kapłana chodzi o bycie całym swoim życiem, czasem, aktywnością
ukierunkowanym na Jezusa.
Bezżeństwo daje możliwość całkowitej koncentracji na Jezusie.
Z tym związany jest organicznie
wymiar pragmatyczny celibatu.

wać pytanie ze strony żony lub
dzieci, dlaczego nie poświęcasz
nam większej ilości czasu? A także, dlaczego nie wyjeżdżamy razem na weekend podobnie jak
inne rodziny, dlaczego każdą
niedzielę niemal całą spędzasz
w kościele?

Zwrócił już Ksiądz uwagę, że
żyjemy w rozseksualizowanym
świecie. Ale człowiek jest istotą
płciową, seksualną. Niektórzy
mówią, że celibat jest wbrew
naturze…
Powtórzę, że powołanie kapłańskie zakłada element łaski. Owszem, natura mężczyzny zmierza do tego, żeby przekazywał
życie. Ale jeśli weźmiemy pod
uwagę czynnik łaski, czyli daru
od Boga, to natura może być
ukierunkowana na coś innego,
na przekazywanie życia w innej
formie. Mężczyzna, który wybiera drogę kapłaństwa, łączy się na
tyle mocno z Chrystusem, że jest
w stanie przekazać życie Jezusa
innym, jest to życie pochodzące
od Ducha samego Boga. I poprzez to też posiada dzieci, tylko
w wymiarze duchowym.

problemy. Ksiądz jest od tego,
żeby głosić Jezusa. A zatem nie
jest konieczne, aby kapłan miał
doświadczenie małżeńskie, ale
żeby miał doświadczenie spotkania z Jezusem.
Argument, który pan przytoczył,
pojawia się wówczas, kiedy ludzie mają jakieś kłopoty w małżeństwie czy rodzinie. Ale żeby
je rozwiązać, trzeba właśnie szukać inspiracji w Ewangelii. Po to
również jest celibat, żeby kapłan
był ekspertem od Słowa Bożego.
Nasze życie moralne jest efektem relacji z Bogiem, a bez kontaktu ze Słowem Bożym jej budowanie jest niemożliwe.
Jako kapłani nie mamy być specjalistami posiadającymi wiedzę
psychologiczną, pedagogiczną
czy z jeszcze innych dziedzin,
ale mamy pokazać ludziom kierunek. To od nich już zależy, czy
wejdą na drogę prowadzącą do
Jezusa, aby przez relację z Nim
doświadczyć działania łaski, która jest w stanie zmienić również
ich życie.

Kochane dzieło Boga

ato. Po ciężkim roku nauki i pracy będziemy się udawać na urlopy
i wypoczynek. Nie ma chyba lepszego czasu na wakacje niż właśnie
lato, bo wtedy przyroda już w pełni obudzona jest do życia. Wszystko to, co kolejny raz będzie zachwycać nasze zmysły, zostało
stworzone przez Pana Boga.
Wszystkie morza, oceany i wiejące od nich bryzy, które
owiewają nasze twarze. Wszystkie plaże, na których piaskach się relaksujemy. Wszystkie góry, które majestatycznie rozpościerają się nad nami. Niebo, które w ciągu dnia
zachwyca swoim błękitem, a w nocy odsłania gwiazdy
– też wszystkie stworzone przez Boga, który każdą
z nich zna po imieniu.
Każde ziarnko piasku i układ planetarny, zwierzę i roślinę, zorzę polarną i tęczę – wszystko
to Pan Bóg stworzył z miłości. Do Ciebie i dla
Ciebie. I gdy na to patrzył, powiedział, że to
wszystko jest dobre. Tylko o Tobie powiedział,
że jesteś bardzo dobry.
Pamiętaj o tym podczas wakacyjnego obserwowania piękna natury: w oczach Boga to
Ty jesteś najpiękniejszym, najbardziej kochanym
dziełem w całym świecie.
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Przy sercu

Cud za wstawiennictwem
Franciszka i Hiacynty

na jej sercu znajdują się symbole Bożej
Męki. Na rysunku, który zrobiła własnoręcznie, dokładnie wskazała ich miejsce.

Figurka

wyłowiona z wody
Przed trzema wiekami w niewielkiej miejscowości o nazwie Aparecida (Brazylia) z wody
została wyłowiona figurka Matki Bożej. Od
tego czasu wielu ludzi modli się przed obliczem Maryi i wyprasza liczne łaski. W dowód
wdzięczności w mieście powstało narodowe
sanktuarium, do którego corocznie przybywa11 milionów pielgrzymów.

Kajdany opadły

chłopcu

13 maja, w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie,
Ojciec Święty Franciszek ogłosił świętymi dwoje pastuszków,
Hiacyntę i Franciszka.

W czasie wizyty u swojego dziadka pięcioletni Lucas wypadł przez okno. W wyniku
upadku z wysokości 7 m doznał poważnego urazu głowy. Lekarze orzekli, że nawet
jeśli poszkodowany przeżyje, to pozostanie
w stanie wegetatywnym lub będzie niepełnosprawny umysłowo do końca życia.
Do zdarzenia doszło 3 marca 2013 r. na terenie
brazylijskiej archidiecezji Recife i Olinda. Chłopiec
bawił się razem ze swoją siostrą. W pewnym momencie dziecko wypadło z okna. Po upadku z dużej wysokości malec utracił część materii mózgowej. Lekarze dawali małe szanse, że pacjent przeżyje. Mówili, że nawet jeśli, to... będzie niepełnosprawny.

Po pomoc do Pastuszków

Figurka Matki Bożej z Aparecidy ma zaledwie 39 cm wysokości i przedstawia Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą. Maryja ma
ciemną twarz. Wiąże się to prawdopodobnie
z tym, że przez lata była wystawiana na działanie dymu świec i lamp oliwnych. Na skroni
Maryi znajduje się korona, którą ofiarowała
księżniczka Izabela, córka ostatniego cesarza
Brazylii Piotra II. Matka Boża z Aparecidy jest
Królową i Patronką Brazylii. Jej święto patronalne wypada 12 października. W Brazylii jest
to dzień wolny od pracy.

Jedno ze świadectw
mówi o tym, że pewien
niewolnik skuty łańcuchami w drodze na
farmę poprosił właściciela, by choć
przez kilka chwil
mógł się pomodlić
przed Matką Bożą.
Kiedy otrzymał
pozwolenie, padł
fot. M. Pabis
na kolana i błagał Maryję o pomoc. W pewnej chwili łańcuchy
opadły. Gdy właściciel niewolnika to zobaczył, wyjął sumę, jaką za niego kiedyś
zapłacił, i położył ją na ołtarzu. Oświadczył też, że zwraca mu wolność. W do-

wód wdzięczności ocalony mężczyzna
– już jako wolny człowiek – pozostał na
farmie swojego byłego właściciela. Łańcuchy zaś, którymi był skuty, wiszą od
tamtej pory na ścianie kościoła.

Winorośl

z suchego patyka

W Cascii – w miejscu, gdzie żyła św. Rita – rośnie
nieprzerwanie od sześciu wieków winorośl.
Zieleni się co rok i niezmiennie bogato owocuje.

fot. facebook.com/IrishCatholicBishops

fot. RStaparo/Wikimedia Commons

Trzysta lat kultu patronki Brazylii

Pewnego dnia rybak João Alves
wypłynął na połów. Zarzucił sieć, a po
wyciągnięciu jej z wody znalazł w niej
figurkę Matki Bożej. Niecodzienne
znalezisko zabrał do domu, a tam
rodzina oraz sąsiedzi modlili się
przy niej, odmawiając różaniec
i prosząc Maryję o łaski.
Gdy rodzina przeprowadziła się w inne miejsce, zbudowała przy drodze kapliczkę i w niej umieściła figurę
„Tej, która się ukazała”. Z czasem stała się tak sławna, że zbudowano
kościół i uroczyście wniesiono do niego
figurę Niepokalanej. Wierni nawiedzali
licznie świątynię i modlili przed Matką
Bożą o łaski dla siebie i swoich bliskich.

Jej ciało w doskonałym stanie zachowało
się do dziś. Jej serce przechowywane jest
w specjalnym relikwiarzu.
W sanktuarium świętej, jakie znajduje się w Città di Castello we Włoszech, każdego roku w dniach od
30 czerwca do 8 lipca odbywa się nowenna, w czasie której wierni przygotowują się do jej święta (9 lipca). Każdego popołudnia klasztor sióstr kapucynek jest otwarty dla tych, którzy chcą
uczestniczyć w uroczystościach. W tym
czasie każdy może dotknąć i ucałować
figurkę św. Weroniki.

fot. www.santaveronicagiuliani.it

ewnego dnia św. Weronika poprosiła Jezusa, by została razem z Nim
ukrzyżowana. Wówczas – w Wielki Piątek
– została obdarzona stygmatami:
„W jednej chwili zobaczyłam, jak
z Jego najświętszych ran wydobyło
się pięć lśniących promieni; i wszystkie skierowały się w moją stronę. Widziałam, jak te promienie stawały się
małymi płomieniami. W czterech były
gwoździe; w jednym była włócznia,
jakby ze złota, cała rozżarzona: ona
przeszyła mi serce na wylot”.
Święta Weronika jeszcze za życia
wyjawiła swoim współsiostrom, że

pomogły rannemu

Rodzina uzdrowionego dziecka ujawniła, że
ojciec chłopca już w trakcie akcji ratunkowej syna
przyzywał pomocy Matki Bożej Fatimskiej oraz
błogosławionych Hiacynty i Franciszka. W nocy po
wypadku rodzina chłopca modliła się o jego zdrowie. W tej samej intencji modliła się również jedna
ze wspólnot zakonnych sióstr klauzurowych.
Szturm modlitewny przyniósł owoce i już trzy
dni po wypadku lekarze stwierdzili, że sześciolatek jest w pełni zdrowy. Malec został wypisany ze
szpitala 15 marca. Inny zespół medyczny orzekł,
że przypadek należy uznać za niewytłumaczalny
z naukowego punktu widzenia.
Przypadek chłopca zbadała specjalna kościelna komisja, która stwierdziła, że jest on cudem.
Dzięki niemu możliwa stała się kanonizacja Hiacynty i Franciszka Marto, pastuszków z Fatimy, którzy 100 lat temu spotykali się z Matką Bożą. W uroczystości wziął udział uzdrowiony chłopiec.
Stronę przygotowała Małgorzata Pabis

Z pokłonem

Piąta Ewangelia

Szkaplerznej Królowej Karmelu

fot. H. Marchut

Pośmiertne badania ciała św. Weroniki
Giuliani (zm. 1727) wykazały, że na jej sercu zostały wyryte w niewytłumaczalny po
ludzku sposób symbole Bożej męki. Za
życia święta klaryska kapucynka często
umartwiała się, jednocząc się w ten sposób z Chrystusem...

Dzieci z Fatimy
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Historia krzewu jest niezwykle ciekawa. Przełożona
augustianek postanowiła ćwiczyć św. Ritę w cnotach
– kazała jej spełniać wiele z pozoru bezsensownych posług
– m. in. dwa razy dziennie miała ona podlewać suchy
patyk. Choć współsiostry były przekonane, że praca ta
nigdy nie przyniesie efektu, po latach podlewania patyk
nagle ożył, przekształcając się w dorodną winorośl.
Zakonnice były przekonane, że wydarzenie to było
cudem. Dziś roślina wciąż żyje i przynosi plony. Co roku
kiście winogron rozdzielane są pomiędzy duchownych,
którzy mieszkają w okolicy. Suszone liście rośliny przerabia
się na proszek i rozsyła do chorych, którzy proszą o nie
augustianki z Cascii.
mp

G

óry Karmelu od trzech i pół tysiąca lat są miejscem wielkiej
modlitwy. Wśród cudownej przyrody szukali tam Boga nawet poganie
(Pitagoras). W grotach Karmelu gromadził swoich uczniów prorok Eliasz
(IX w.). Tam w pustelniach dwudziestopięciokilometrowego pasma
górskiego pozostało do końca życia
setki krzyżowców po załamaniu się
wypraw.
16 lipca każdego roku podążamy do Hajfy, do stolicy Szkaplerznej
Królowej Karmelu. W sanktuarium
na szczycie 200-metrowego urwiska
Maryja w, przepięknie wyrzeźbionej
przez fra Luigi Poggi, figurze trzyma
w prawej ręce zakonny szkaplerz.
Wręczając go bł. Szymonowi
Stockowi (1175-1265), Matka Boża
powiedziała: „Przyjmij, mój ukochany synu, ten habit twojego zakonu:
to będzie dla ciebie i dla wszystkich
karmelitów przywilejem, że każdy, kto
umrze ubrany w Szkaplerz, nigdy nie
będzie cierpiał z powodu wiecznego
ognia”.

fot. M. Pabis

fot. www.santaveronicagiuliani.it

św. Weroniki
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Dlatego Szkaplerz całe życie nosił św. Jan Paweł II. Przyjął go 29 maja
1930 r. na Górce u wadowickich karmelitów, w dniu swojej Pierwszej Komunii Świętej z rąk o. Sylwestra Gleczmana. Papieskie „szkaplerze” jak najcenniejsze relikwie spotykamy w różnych miejscach, a ten ostatni, w którym umierał, jest w Fatimie. Szkaplerzna Królowa Karmelu lubi dzień
16 lipca. W 1858 r. w tym dniu po raz
18. i ostatni ukazała się Bernardetcie

Soubirous. Pamiętajmy też o tzw. przywileju sobotnim dla tych, którzy nosić
będą Szkaplerz. Objawiła go Maryja 3 marca 1322 r. papieżowi Janowi
XXII (1316-1334), mówiąc: „Ja, Wasza
Matka, zejdę w cudowny sposób do
czyśćca w następną sobotę po waszej
śmierci, obmyję was z win i zabiorę
was na świętą górę wiecznego życia”.
Także w Fatimie podczas ostatniego objawienia 13 października
1917 r. Maryja ukazała się dzieciom
m.in. jako Królowa Karmelu. Gdy pytano s. Łucję dlaczego – zdaniem siostry – Matka Boska ukazała się w tej
ostatniej odsłonie, trzymając Szkaplerz, ta odpowiedziała: „Dlatego, że
Matka Boża chce, abyśmy wszyscy
nosili Szkaplerz. I to właśnie dlatego
Różaniec i Szkaplerz, dwa najbardziej
uprzywilejowane sakramentalia maryjne, nabierają dziś jeszcze większego uniwersalnego znaczenia niż kiedykolwiek w historii”. Rozumiał to Jan
Paweł II. Naśladujmy go w noszeniu
Szkaplerza.
ks. Jerzy Banak

reklama
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fot. A. Wojnar

Jestem
dzieckiem Boga

Rebecca Kiessling

fot. savethe1.com

Prawodawcy
Pani historia jest niezwykła. Została
Mimo tego trudnego doświadczeję, że minął ci już szok, jaki
w stanie
Pani poczęta w wyniku gwałtu, nania chciała Pani poznać swoją bioprzeżyłaś, dowiadując się,
Michigan
zapewnili
stępnie adoptowana i wychowana
logiczną matkę...
jak zostałaś poczęta. Ale
mi
życie.
To
są hdla
przez żydowską rodzinę. Dziś, opoPomyślałam: ona musi mnie nienapamiętaj: nie ma nic tak
mnie
prawdziwi
wiadając swoją historię, daje Pani
widzić – przecież taki przekaz płycudownego jak dziecko.
bohaterowie! Im
świadectwo i broni prawa do życia
nie ze społeczeństwa. Na pewno
Szczególnie, kiedy przez
zawdzięczam,
że
dla każdego bez wyjątku dziecka...
to była najgorsza rzecz, jaka przydziewięć miesięcy jesteś
żyję!
Zostałam adoptowana i wychotrafiła się w jej życiu. Jednocześnie
sama i wiesz, że nikt cię nie
wana przez niezbyt religijną rodzinie chciałam nosić w sobie piętna
kocha. Kiedy się urodziłaś, bynę żydowską. Wartości za życiem
dziecka poczętego z gwałtu. Byłaś taka piękna. Przez te wszystkie
wszczepiła mi moja babłam jedną z pierwszych osób
lata nie miałam żadnych informacia, żydówka i ateistka.
w stanie Michigan, któcji o tobie, ale miałam nadzieję, że
Feministki
Dziadkowie pochodzą
re otrzymały pozwoleprzyjdzie czas, kiedy córka zechce
jakoś nie
Rebecca Kissling (ur. 1969 r.) – działaczka pro-life, prawz Polski z terenów
nie z sądu na kontakt
się ze mną skontaktować. Zawsze
domagają
się
nik i prezes pozarządowej organizacji „Save the 1”, któGalicji. Dziadek walze swoją biologiczną
bowiem byłaś w moim sercu i mokary
śmierci
dla
ra ma na celu edukowanie społeczeństwa na rzecz koczył za Polskę podmatką. Zadzwoniłam
ich myślach. To wielkie szczęście, że
gwałciciela.
Karzcie
nieczności pełnej ochrony życia, bez jakichkolwiek wyczas pierwszej wojny
do niej, trzęsąc się ze
będę mogła cię zobaczyć”. Wtedy
gwałcicieli,
a
nie
jątków. Prywatnie jest mamą pięciorga dzieci: trzech
światowej. W czasie
strachu. Opowiedziaspełniły się wszystkie moje marzeniewinne
biologicznych córek i dwóch adoptowanych synów.
drugiej wojny światoła mi o tym, jak została
nia. Pomyślałam sobie: „Tak! Jednak
dzieci!
wej dziadkowie uciekli
zgwałcona. Napadł na nią
byłam chcianym dzieckiem”.
przed nazistami, reszta roseryjny gwałciciel-bandyta
obraz Boga, jestem Jego dzieckiem.
dziny została zabita. Rok po tym,
z nożem w ręku. Okropne było słuZ opowieści matki dowiedziała się
Przed
Wierzę, że to, co człowiek stwokiedy zmarł mój dziadek, a miałam
chać tego wszystkiego, zwłaszcza
Pani, że dwukrotnie próbowała
kim
rzył dla złych celów, Bóg może
wtedy 14 lat, babcia opowiedziała
że moja matka jest dla mnie,
dokonać aborcji...
powinniśmy
wykorzystać do swoich celów,
mi pewną historię. Kiedy była w ciąbez względu na wszystWówczas w stanie Michigan
bronić zgwałconą
Moja
wyprowadzając z tego dobro.
ży z moją ciocią, dziadek przekonyko, osobą bezcenną.
prawo zabraniało aborcji.
kobietę? Przed
historia
Bóg oczywiście zła nie chce, ale
wał ją, aby dokonała aborcji, która
Ta osoba, tak ważna
Moja mama dwukrotgwałcicielem
pokazuje, że
potrafi wykorzystać je, aby czybyła wtedy nielegalna. Babcia podla mnie, została
nie chciała jednak doi aborcją,
Pan Bóg potrafi
nić dobro.
wiedziała, że od tamtej pory już nitak brutalnie pokonać jej nielegalnie.
nie przed
z najgorszej
gdy nie kochała dziadka. Opowiatraktowana. Przez
Zrezygnowała, bojąc się
dzieckiem!
sytuacji
Jest Pani prezesem fundacji „Save
dała mi tę historię wiele razy i nie
te wszystkie lata
o bezpieczeństwo. Prawowyprowadzić
the 1”, której celem jest edukacja
mogła uwierzyć, że ludzie mogą
marzyłam, że kiedyś
dawcy w stanie Michigan
dobro.
społeczeństwa. Na czym polega jej
dokonywać takich okrucieństw. „Jak
ją spotkam. Zastanazapewnili mi życie. To są dla
rola?
ludzie mogą zabijać swoje dzieci?”
wiałam się, jak będzie
mnie prawdziwi bohaterowie!
Wszystkie
– często powtarzała.
wyglądało nasze spotkanie, piIm zawdzięczam, że żyję! Sąd Najprawa są bez Bardzo ważne jest, aby indywidualne historie kobiet docierały do jak
sałam o tym wiersze. Kiedy dowiewyższy USA uznał, że gwałciciel nie
wartości,
Kiedy dowiedziała się Pani, że jest
działam się tych wszystkich straszzasługuje na karę śmierci. W przyjeśli nie masz najszerszego grona odbiorców. Nikt
nie powinien w takiej sytuacji czuć
dzieckiem poczętym w wyniku
nych szczegółów, poczułam się jak
padku pedofilii uznano, że taka kara
prawa do
gwałtu?
śmieć, jak osoba bezwartościowa.
byłaby nadzwyczajna i okrutna. Wożycia. Cóż by się samotny. Otrzymuję informacje
od ludzi z całego świata, którzy spoW szkole średniej nic jeszcze nie
Słyszałam komentarze innych, że
bec tego, jak to się dzieje, że niewinmi przyszło
tkali się z moją historią, że dała im
wiedziałam. Myślałam, że moja biotakie dzieci nie są nic warte, trzeba
ne dziecko zasługuje na karę śmierci
z tych
ona siłę i odwagę, by popłynąć pod
logiczna matka po prostu nie radzisię ich pozbyć.
za cudzą zbrodnię? Karzcie gwałciwszystkich
ła sobie i oddała mnie do adopcji.
Umówiłam się z moją matką, że zocieli, a nie niewinne dzieci. Niezapraw kobiet, prąd. Bardzo często ofiarom gwałtu nie udziela się żadnej pomocy
Kiedy miałam 18 lat, dostałam pibaczymy się w jej 51. urodziny. Jeszleżnie od wszystkich tych straszgdybym
i nie daje się żadnej nadziei. W nasmo z sądu, z którego dowiedziacze przed spotkaniem dostałam od
nych rzeczy odnalazłam swoją tożwcześniej
szej organizacji zrzeszającej blisko
łam się, że poczęłam się w wyniku
niej list i zdjęcia. Napisała do mnie:
samość w Chrystusie! Poczęłam się
nie mogła
450 osób bardzo istotne jest, aby
gwałtu. Poczułam, że ciąży na mnie
„Najdroższa Rebeko! Mam nadziez gwałtu, ale zostałam stworzona na
się urodzić?
dać kobietom, które doświadczyły
jakiś stygmat, bo wiedziałam, co lutraumy, poczucie, że ktoś je wspiera
dzie myślą o takich dzieciach. Czui oferuje pomoc. Coraz więcej kobiet
łam, że muszę udowodnić światu
z Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii zgłamoją wartość. Pokazać wszystkim,
sza się do nas, aby się podzielić swoże zasługuję na to, by żyć. Zmagaimi historiami. Niezależnie od ich syjąc się z tym problemem, przeżytuacji – niektóre z nich zdecydowały
wając trudne chwile, zadzwoniłam
się wychować dzieci, niektóre poddo organizacji pro-life tylko po to,
dały się aborcji, teraz tego żałując
by usłyszeć, że moje życie ma sens.
– wszystkie one są wdzięczne za poKobieta po drugiej stronie telefonu
moc i wsparcie, które otrzymały.
mówiła mi bardzo pozytywne rzeczy o wartości mojego życia.
Wysłuchała: Barbara Anielik
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Na wakacyjnych szlakach
Wakacje to czas, kiedy opuszczamy nasze domy i udajemy się na odpoczynek. Często w naszych wędrówkach
mijamy miejsca, które są bardzo ciekawe i kryją w sobie prawdziwe skarby. My dziś proponujemy naszym
Czytelnikom połączenie odpoczynku z pielgrzymowaniem. Jest wiele takich miejsc, gdzie sanktuaria, miejsca
kultu religjnego znajdują się nieopodal miejsc bardzo
atrakcyjnych turystycznie. Czasem wystarczy popatrzeć
wcześniej na mapę, wybrać ciekawe miejsca i wtedy wyruszyć w drogę. My pokazujemy Wam dziewięć miejsc
– odnaleźliśmy je w Polsce, ale także u naszych sąsiadów
i w dalszych krajach Europy.
Co roku wiele osób, nie tylko katolików, wybiera na wakacje
szlak św. Jakuba. Jak mówi tradycja, wychodzi się na niego z własnego domu. Szlaki jakubowe
przecinają całą Europę, a wszystkie prowadzą do grobu św. Jakuba, apostoła Pana Jezusa, w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Można tam wędrować pieszo, ale
także przemierzyć szlak rowerem
czy konno.
Ci, którzy nie mają czasu, by
iść z Polski, wybierają trasy w samej Hiszpanii. Wtedy noclegi
można znaleźć w albergach. Po
trudzie pielgrzymim, kiedy dotrze się do celu, na wędrowców
czeka św. Jakub w swojej figurze
i relikwiach.

Monte Sant’Angelo,
Włochy

W południowo-wschodnim
regionie Włoch zwanym Apulią
znajduje się niezwykłe miejsce
związane ze św. Michałem Archaniołem. Grota na Górze Gargano
(843 m. n.p.m) nazywana jest niebiańską bazyliką, ponieważ jest
jedynym znanym obecnie miejscem na ziemi, które konsekrował... anioł. Miało to miejsce w V w.

Mariazell,Austria

Monte Sant’Angelo, Włochy
Przebywając w miasteczku, warto spróbować lokalnych łakoci – niemal na każdym rogu ulicy można zakupić lokalne chleby, okrągłe, ciemne i chrupiące bochenki o charakterystycznym
smaku i grubej wypieczonej skórce oraz pyszne sery. W kawiarniach, których nie brakuje, trzeba napić się cappuccino, a w sklepie zakupić le Ostie piene, czyli owalne hostie złączone karmelizowanymi w miodzie i cynamonie migdałami.
Wybierając się na Górę Gargano, warto zaplanować sobie
czas, by odwiedzić jeszcze San Giovanni Rotondo, gdzie żył
św. Ojciec Pio.
Jeśli ktoś ma więcej czasu, może odpocząć nad Adriatykiem.
Urwiste białe zbocza i bujna roślinność: gaje oliwne, winorośle
i sosnowe lasy, zachwycą każdego.

Kuchnia hiszpańska jest niezwykle
bogata. W Galicji koniecznie trzeba
spróbować pulpo a la gallega, czyli
ośmiornicę, a także paellę z owocami
morza.

Salette położonego na wysokości 1800 m n.p.m. pomiędzy górą
Planeau (1804 m) a zboczami Gargas (2208 m) i Chamoux (2198 m).
To najwyżej usytuowane sanktuarium na świecie.
Miejsce to przed laty wybrała
Ludbreg, Chorwacja
sama Matka Boża, która objawiła
W drodze nad urokliwe chor- się dwojgu dzieciom: Melanii oraz
wackie wybrzeże warto się zatrzy- Maksyminowi, i przekazała im
mać w zabytkowym miasteczku swoje orędzie. Dziś w tym miejLudbreg. Położone jest ono kilka- scu znajduje się neoromańska
dziesiąt kilometrów od przejścia świątynia. Po ukazaniu się Matgranicznego Letenye – Gorican ki Bożej miejsce objawienia znapomiędzy dwoma większymi mia- ne stało się z wielu cudów i łask.
Sanktuarium Maryjne
stami: Varaždin i Koprivnica. W XV Pierwszym niezwykłym wydarzew Mariazell,Austria
w. wydarzył się tam cud euchary- niem było to, że wytryskujące tu
Przejeżdżając przez Austrię, styczny i relikwie przechowywane sezonowo źródło stało się stałym.
warto zahaczyć o sanksą do dziś w świątyni.
Bije ono do dzisiaj. Od tego czasu
tuarium Maryjne, które
zarejestrowano kilkaset przyznajduje się w Alpach
padków uzdrowienia.
Do Mariazell można dojechać
Wschodnich. To jeden
Na pielgrzymów czekają
specjalną kolejką wąskotoroz najsłynniejszych ośrodmiejsca noclegowe, sale służąwą Mariazellerbahn, która wyków kultu maryjnego
ce do modlitwy oraz spotkań
rusza z Sankt Pölten przez piękw Europie Środkowej
grupowych. Wyświetlane są
ną krainę dolnej Austrii.
– każdego roku pielgrzyfilmy o działalności saletyW sezonie letnim z Mariazell
muje tam półtora minów. W sanktuaryjnej restaumożna pojechać koleją na Erlaliona pątników z całej Europy.
racji, w wyznaczonych porach
ufsee, przepiękne jezioro z krystalicznie
W świątyni znajduje się bomożna się posilić. W kawiarni
czystą wodą, gdzie można pływać i nurwiem figura Matki Bożej Naistnieje możliwość zjedzenia
kować; istnieje również możliwość wyrodów Słowiańskich (Mater
czegoś lekkiego, zakąsek lub
pożyczenia kajaków i rowerów wodnych.
Gentium Slavorum), nazywawypicia kawy czy herbaty.
na często także Wielką Matką
Leśniów
Łaskawą Austrii i Możną Panią
La Salette, Francja
W czasie wakacji wielu z nas
Węgier.
Z Grenoble do tego sanktu- pielgrzymuje na Jasną Górę do
Pielgrzymując do tego miejsca, warto zarezerwować czas na arium prowadzi Trakt Napoleoń- tronu Królowej Polski. Niewielu
odwiedzenie groty świec, dróżek ski drogą w kierunku Nicei. Po jednak wie, że sama Matka Boża,
kalwaryjskich, stacji różańcowych dotarciu do miasteczka Corps zanim tam przybyła, zatrzymała
i wejście do kaplicy cudownego trzeba się skierować na jedyną, się w... Leśniowie i tam pozostaźródełka. Woda wypływająca z nie- bardzo krętą 15-kilometrową wiła swój wizerunek.
Sanktuarium Matki Bożej Lego ma moc uzdrawiającą, zwłasz- drogę, która prowadzi do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w La śniowskiej Patronki Rodzin połocza z rozmaitych chorób oczu.

Santiago de Compostela, Hiszpania

Na terenie Sanktuarium można się zaopatrzyć
w produkty leśniowskie, m.in. herbaty i słodycze.
Strudzeni pielgrzymi mogą się napić kawy w Kawiarence Paulińskiej.
W niedalekiej odległości od Leśniowa znajdują się
zamki: „Ogrodzieniec”, „Tęczyn”, a także Bobolice
i Korzkiew.
żone jest 30 km na południowy
wschód od Częstochowy. Jego
początki związane są z księciem
Władysławem Opolczykiem.
W 1382 r. powracał on z Rusi na
Śląsk. Wśród kosztowności, jakie
wiózł ze sobą, były dwa wizerunki: ikona Czarnej Madonny i figurka Matki Bożej. W drodze orszak
zatrzymał się nieopodal wioski
Leśniów. Żar słońca wysuszył pobliskie potoki i studnie. Dla wę-

drowców jedyna nadzieja pozostała w miłosierdziu Boga i ufnej
modlitwie. Gdy kończyli się modlić, ze spieczonego gruntu wytrysła stróżka czystej wody. Książę rozkazał wybudować nad źródłem kapliczkę, w której umieścił
lipowy wizerunek uśmiechniętej Madonny. Z czasem powstało tam sanktuarium, które jest
szczególnym miejscem modlitwy rodzin.

Nieopodal klasztoru niepokalanek można zwiedzić ruiny twierdzy fortyfikowanej przez Jazłowieckich oraz kościoła dominikanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z lat 1589-1590
w stylu renesansowo-gotyckim. W miejscowości
znajduje się także stary polski cmentarz z kaplicą
Błażowskich herbu Sas.

Ostra Brama,
Wilno; Litwa

XVI-wieczna brama miejska
na Starym Mieście w Wilnie jest
miejscem, które powinien odwiedzić każdy. W niej znajduje się
kaplica Ostrobramska z obrazem
Matki Bożej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Bożej Miłosierdzia). Słynący łaskami
wizerunek umieszczony został na
bramie na początku XVII w.

Sanktuarium
Jazłowieckiej Pani,
Ukraina

Wędrując przez byłe polskie
Kresy – obecnie Ukraina – naj-

częściej zwiedzamy Lwów czy
Kamieniec Podolski. Tymczasem
w obwodzie tarnopolskim, na
południe od Buczacza, znajduje
się miejsce, gdzie przed laty królowała Matka Boża Jazłowiecka.
Dziś oryginał figury znajduje się
w Szymanowie pod Warszawą,
a w Jazłowcu jest jej kopia. Kilkaset metrów od klasztoru sióstr
niepokalanek znajduje się grób
ich założycielki bł. Marceliny Darowskiej, która słynie z tego, że
wyprasza potomstwo bezpłodnym małżonkom.

La Salette, Francja
Codziennie o godz. 20.45 w bazylice odbywa się nabożeństwo
w różnych w językach, a po nim procesja z lampionami po dróżkach w kształcie litery M.
Lubiący się wspinać po górach, mogą się pokusić o wyjście na
szczyt gór: Planeau, Gargas czy Chamoux.
Zjeżdżając z góry La Salette, warto się zatrzymać w przysiółku
Ablandins, gdzie stoi dom, w którym zostało spisane orędzie Matki Bożej. W miejscowości Corps warto zwiedzić domy, w których
przyszli na świat świadkowie objawienia. Można też się udać na
cmentarz, gdzie znajduje się grób Maksymina.
wznosi się neogotycka świątynia
o strzelistej wieży. J
Marianská hora jest popularnym celem pielgrzymów. Do bazyliki prowadzi pątnicza droga,
przy której znajdują się kapliczki
pasyjne. W środku rozległej łąki
stoi krzyż. Upamiętnia on miejsce, gdzie 3 lipca 1995 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II odprawił Mszę
Świętą, w której uczestniczyło ponad 650 tys. wiernych. Nieopodal
świątyni stoi niewielki dom rekolekcyjny.
mp

Lewocza
– słowacka Norymberga

W miasteczku warto zobaczyć
mury obronne, a także zabytkowy XV-wieczny kościół
św. Jakuba. Świątynia słynie
z 18 gotyckich i renesansowych ołtarzy, z których najbardziej unikatowy i wartościowy
jest ołtarz główny św. Jakuba
Apostoła – najwyższy gotycki
ołtarz na świecie! Dużą atrakcją jest rynek zwany Placem
Mistrza Pawła. W miasteczku
można dobrze zjeść w licznych
restauracjach.

fot. M. Pabis

Przepiękne miasteczko Lewocza, dawna stolica Spiszu,
leży niecałe 30 km na wschód od
Popradu. Niegdyś było bogatym
ośrodkiem, czego pamiątką są
okazałe budowle otoczone murami obronnymi. O wyjątkowości miejsca świadczy wpisanie
zabytków Lewoczy na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Nad miasteczkiem na stromym wzgórzu (300 m n.p.m.)

Odwiedzając Wilno, trzeba choć kilka chwil spędzić w katedrze, gdzie znajduje się kaplica z relikwiami św. Kazimierza. Trzeba iść także na cmentarz na
Rossie, gdzie znajduje się grób mamy Józefa Piłsudskiego i jego serce.
W wileńskich restauracjach koniecznie trzeba spróbować cepelin, blin i babki
ziemniaczanej, a także chłodnika litewskiego.

Lewocza, Słowacja
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fot. M. Pabis

św. Józef z Kupertynu

Wakacje
ze świętymi

Anegdoty z życia świętych
Święty w więzieniu

św. Andrzej Apostoł

Wybierając się na wakacje, musisz spakować walizki, zabrać pieniądze i dokumenty. Nie zapomnij też o... świętych. Niebiańscy pomocnicy mogą zapewnić
ci szczęśliwą podróż...
Podróżujesz autem? Wezwij św. Krzysztofa lub św. Franciszkę Rzymiankę. Patronka kierowców wprawdzie nie widziała
samochodu na oczy, ale za to kiedy chodziła
nocami po Rzymie, kroczący przed nią anioł
oświetlał jej drogę.
Jeśli wybierasz się w rejs statkiem,
nie omieszkaj „wziąć” ze sobą na pokład
św. Mikołaja lub św. Andrzeja Apostoła, zdolnych uciszyć każdą morską burzę.
Możesz wezwać też Irlandczyka św. Brendana Żeglarza, który w V lub VI w. dopłynął ponoć aż do Ameryki, ale uważaj,
żebyś tak jak on zamiast na wyspie nie
wylądował z towarzyszami na... grzbiecie
wieloryba.
Lecisz samolotem? Zaprzyjaźnij się z Józefem z Kupertynu – „świętym od lotów”,
który lewitując, potrafił nie tylko unosić się
bardzo wysoko, lecz także przemierzać całkiem spore odległości.

Wszystko wskazuje ABRh+ ma jedynie ok. 3,4% ludzi a ABRhczerwiec-lipiec
2017
na to, że właśnie taką jedynie 0,6% mieszkańców
naszej planety.
grupę krwi miał Jezus! Osoba z grupą krwi AB to „uniwersalny
W 1970 r. naukowcy biorca” – może przyjąć każdą krew, ale
zbadali bryłkę
swoją krew przekazać może jedynie
krwi powstałą w wyniku cudu
osobie z identyczną grupą. Co
eucharystycznego, który wyciekawe – według współczedarzył się ok. 700 r. w Lanciasnych naukowców – utworzyła
no. Ustalili, że to krew ludzka
się ona dopiero ok. 1000-1500
grupy AB. Hematolodzy badali
lat temu. Jeśli to prawda, jest
również ślady krwi na Całunie
zatem możliwe, że 2000 lat temu
Turyńskim. Wykryli grupę krwi...
jedynym
człowiekiem na całej ziefot. M. Pabis
AB. Tę samą grupę miały również ślami z grupą krwi AB był... Jezus. Zady ludzkiej krwi znalezione na chuście po- skakujące? Niespecjalnie. Jezus był przecież
towej z Oviedo.
Synem samego Boga, poczętym z Ducha
Co wiemy o grupie krwi AB? To naj- Świętego, a dla Boga nie ma przecież nic
rzadziej spotykana grupa krwi na świecie! niemożliwego.

Wyruszasz na górską wędrówkę? Pomóc
może ci św. Bernard z Aosty – patron alpinistów, górskich wędrowców, ratowników
i niebiański opiekun bernardynów na czterech łapach.
Idziesz na pielgrzymkę? Najlepszym
twoim towarzyszem będzie św. Jakub Starszy, ten sam, którego relikwie spoczywają
w Santiago de Compostela.
Obawiasz się, że w drodze zaatakują cię
terroryści? Poproś o asystę nowych polskich
błogosławionych – franciszkanów Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka
– albo nawet lepiej: pomódl się do Boga za
ich wstawiennictwem i zabierz ze sobą w podróż obrazek z ich relikwiami.
Czy podróżujesz, czy pielgrzymujesz,
czy też wędrujesz, z pewnością pomagać ci
będzie także św. Rafał Archanioł. Jest tylko
jeden warunek: tak jak wszystkich innych
musisz go o to poprosić.
fot. M. Pabis

Figura św. Mikołaja w porcie w chorwackiej miejscowości Baška Voda. W głębi – kościół parafialny św. Mikołaja.

Wielki dowcipniś, św. Filip Neri (1515-1595), poszedł
kiedyś do więzienia. Nie, nie jako osadzony (wystarczyło,
że „za kratkami siedział” już od wielu lat... w konfesjonale),
ale jako miłosierny kapłan. Chodząc od celi do celi, odwiedzał... niewinnych. Tak, właśnie tak. Każdy z osadzonych
mówił mu bowiem, że właściwie nie wie, za co siedzi, bo
w sumie nic złego nie zrobił. Wreszcie trafił do ostatniej
celi. „Za co siedzisz, bracie?” – zapytał. „Ach, księże drogi,
jestem wielkim zbrodniarzem, nagrzeszyłem strasznie, popełniłem tak wiele przestępstw, że dobrze zrobili, że mnie
w końcu zamknęli”. Po wyjściu z tej ostatniej celi św. Filip
zwrócił się do strażników: „Tego tutaj więźnia radziłbym
wam wypuścić...”, a napotykając ich
Święty Filip Neri spacerował pewnego dnia
zdziwiony wzrok, dodał: „... bo... zepsuje wam wszystkich pozostałych”. z pewnym czcigodnym kapłanem. Nagle przeleŚmieszne? Może trochę. Dziw- ciał nad nimi mały ptaszek i spuścił na nieskazine? Nie bardzo. Bo przecież wła- telną sutannę kapłana swoją małą, białą, śmierśnie ów największy grzesznik swoją dzącą „bombę”. Ksiądz nie posiadał się z obuuczciwością, skruchą i prawdą, rzenia. Ścierał i ścierał ten ptasi prezent, ale ślad
z jaką na siebie samego spoglądał, ciągle pozostawał. Święty Filip próbował go ponajbardziej zasłużył nie tylko na cieszać: „Niech się ksiądz nie martwi. Niech się
ksiądz lepiej cieszy, że... krowy nie latają!”.
Bożą, lecz także i na ludzką łaskę.

Modlitwa na sen i dobrą noc
Masz kłopoty z zasypianiem? Różne, kłębiące się w twojej głowie sprawy nie dają
ci spać? Jeśli tak, to „jedziesz na jednym wózku” z abp. Edwardem Williamem Lori
– arcybiskupem Baltimore (USA), kapelanem Rycerzy Kolumba. Hierarcha ma na
ten problem wypróbowaną receptę. I nie chodzi o pigułki, ale o odmawianą od wieków modlitwę na zakończenie dnia zwaną Kompletą. I choć dobrze jest odmawiać
całą Kompletę, w wersji skróconej – w oczekiwaniu na sen lub w czasie wieczornego
pacierza – warto odmówić chociaż jedną z najważniejszych jej części, czyli Kantyk Symeona (Nunc dimittis). To – zawarta w Ewangelii według św. Łukasza – pełna zaufania
i miłości do Boga pieśń, którą wyśpiewał starzec Symeon, biorąc na ręce małego Jezusa przyniesionego do świątyni przez Maryję i Józefa. Codziennie przed snem Kantyk
odmawiał św. Jan Paweł II.
Kantyk Symeona
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Stronę przygotował Henryk Bejda
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