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Romuald Kłos:

Bóg

mnie kocha
fot. Radek Kolesnik/KFP/REPORTER

Jedyny Polak, który zagrał w Pasji Mela Gibsona.
Zanim do tego doszło, z ludzkiej pychy i zachłyśnięcia
się dobrobytem nie zauważył, kiedy spadł na samo
dno. Dzisiaj mieszka we Włoszech. Chętnie odwiedza
Polskę, opowiadając historię swojego życia.

Donald Trump:
My chcemy Boga

Etereoplan
o. Maksymiliana

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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Światowe Dni Młodzieży – rok później

– rok później

na motocyklach

3700 km pokonali polscy motocykliści, pielgrzymując
do Fatimy. „Przejechaliśmy przez Europę, robiąc raban,
do którego wciąż namawia papież Franciszek. Chcemy
przebudzić Europę, bo orędzie z Fatimy taki właśnie miało cel: przebudzenie ludzkości” – mówi ks. Adama Parszywka SDB, przełożony inspektorii krakowskiej księży
salezjanów.
165 motocyklistów wyruszyło
z Wrocławia i pielgrzymowało do Fatimy przez słynne sanktuaria Maryjne, m.in. w La Salette oraz w Lourdes.
Przejechali przez trasy alpejskie, m.in.
Col de la Bonette, która jest najwyższą drogą asfaltową w Europie (ponad 2700 m n.p.m.).

Koniec lipca 2016 roku zapisał się na stałe w pamięci i sercach wielu Polaków.
Wówczas to w naszej Ojczyźnie, a szczególnie w Krakowie przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży. Był to niezwykły czas Bożego „rabanu”, a wielu – za wskazówkami Ojca Świętego Franciszka – wstało z kanapy i zaczęło czynić dobro.
krakowski ustanowił specjalną nagrodę: „Młodość – projekt życia”. Będzie ona przyznawana
cyklicznie aktywnym młodym osobom, które
ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych, podejmując inicjatywy
służące pomocy innemu człowiekowi, promocji
i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu życia religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach.
Takim przykładem zaangażowania są wolontariusze ŚDM, którzy stworzyli specjalny portal „Góra Dobra”. Jest to ich miejsce spotkania.
„Portal społecznościowy ma na celu łączyć wolontariuszy z całego świata, służy do wymiany
doświadczeń, tworzenia projektów, budowania wspólnot. Aby wypełnić naszą misję, chcemy działać na rzecz innych, realizując uczynki
miłosierdzia. Mamy oczy otwarte na innych ludzi, słuchamy ich i staramy się zrozumieć. Umiemy rozróżnić potrzeby od zachcianek. Działamy
z rozsądkiem i nie jesteśmy «darmową siłą roboczą do wynajęcia». Dzięki temu wszystkiemu
możemy pracować zespołowo, będąc w rozproszeniu geograficznym” – wyjaśniają.
mp

„My chcemy Boga”

„Tak jak Polski nie udało się
złamać, tak i Zachód nie da
się złamać. Nasze wartości
zwyciężą, nasze narody będą
rozkwitały, a nasza cywilizacja zatriumfuje. Wspólnie
musimy się bić, tak jak Polacy, za rodzinę, wolność, kraj
i Boga” – takie słowa wypowiedział w Warszawie Donald
Trump, prezydent Stanów
Zjednoczonych.
Trump wygłosił swoje przemówienie
w Warszawie 6 lipca br. W świat poszły zdjęcia prezydenta Stanów Zjednoczonych na tle
pomnika Powstańców Warszawskich. Trump
powiedział: „Ameryka kocha Polskę i Polaków”, a potem na Twitterze napisał: „Dziękuję Ci, Polsko”.

Niezłomny naród polski

Donald Trump podkreślił, że Polska jest
geograficznym sercem Europy, w Polakach
dostrzega duszę Europy. „Wasz naród jest
wielki, bo wielki i silny jest wasz duch” – powiedział. Trump wykazał się wielką znajomością naszej historii. Mówił, że Polska to kraina
wielkich bohaterów. Wspomniał Cud nad Wisłą i odparcie Armii Czerwonej w roku 1920.
Mówił o podstępnym zajęciu Polski we wrześniu 1939 r. przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję. „Jednak historia Polski to historia ludzi, których nigdy nie udało się złamać
i którzy nigdy nie zapomnieli, kim są” – podkreślił amerykański prezydent.
Trump przypomniał wizytę Jana Pawła II
w Polsce, kiedy to milion Polaków, którzy nie
prosili o bogactwo i o przywileje, wypowiedziało 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa

w Warszawie trzy proste słowa: „My chcemy
Boga”. „Stojąc tu dzisiaj przed tym niesamowitym zgromadzeniem, nadal słyszę te głosy
odbijające się echem w historii. Amerykanie,
Europejczycy wołają jednym głosem: «My
chcemy Boga». Razem z Janem Pawłem II Polacy przypomnieli sobie o swojej tożsamości
jako o narodzie oddanym Bogu” – wskazywał Trump.

W obronie życia i rodziny

Prezydent USA zaznaczył, że Polska odzyskała swoje miejsce jako kraj wiodący
w Europie. Dodał, że choć dziś nie trzeba już
stawiać czoła komunizmowi, istnieją inne
globalne zagrożenia: „Mamy do czynienia
z ciemiężącą ideologią, która chce eksportu terroryzmu na cały świat”. Podkreślił konieczność sprzymierzenia się krajów całego
świata przeciwko niebezpieczeństwu islamskiego terroryzmu, ale także ekstremizmom
jakiegokolwiek pochodzenia. „Walczymy
przeciwko radykalnym terrorystom islamskim i zwyciężymy” – mówił.
Trump w Warszawie wypowiedział znaczące słowa: „Wierzymy w rodzinę, a nie rząd
i biurokrację. A przede wszystkim cenimy

godność każdego życia ludzkiego i doceniamy nadzieję każdego człowieka, który chce
żyć w wolności. Amerykanie wiedzą, że sojusz wolnych, niezawisłych narodów jest najlepszą obroną”.
Wyjaśnił, że chodzi o obronę przed zagrożeniami dla kultury, wiary i tradycji naszych narodów, które cenią sobie konkretne
wartości: godność ludzkiego życia, upodmiotowienie kobiet jako filaru naszych społeczeństw, rodzinę, rządly prawa i swobodę
wypowiedzi. „Każde pokolenie musi odegrać
swoją rolę w obronie wartości. (...) Zagrożenia dla naszej cywilizacji są tak samo poważne, jak zagrożenia dla tego kawałka ziemi, od
którego zależała przyszłość Polski. Przetrwanie naszej cywilizacji zależy od pamięci o historii i kulturze. Polska jest w naszym sercu,
a Polacy prowadzą tę walkę” – mówił Trump.
Kończąc swoje wystąpienie, prezydent
Stanów Zjednoczonych powiedział: „Dziękuję wam, niech was Bóg błogosławi, niech
Bóg błogosławi Polaków, niech Bóg błogosławi naszych sojuszników i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki”.

Drodzy Czytelnicy!

Lubię lato i wakacje. Lubię podróżować i zwiedzać świat. Odpoczywać. Muszę przyznać, że już trochę mi się to udało w tym roku i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że także nasi
Czytelnicy znaleźli czas i miejsce, by
oderwać się od codzienności.
Wraz z redakcją przygotowaliśmy na drugą połowę wakacji „Dobre Nowiny”. Znajdziecie w nich, jak
co miesiąc, wiele ciekawych informacji, m.in. o fatimskiej monstrancji, pielgrzymce motocyklistów do
Fatimy czy wreszcie o wielkim zawierzeniu, jakie w sierpniu będzie
mieć miejsce w Sanktuarium w Niepokalanowie.
Przemysław Radzyński w rozmowie z ks. prof. Maciejem Ostrowskim podpowiada, jak dobrze odpoczywać, a Mariusz Talarek namówił na spotkanie z „Dobrymi Nowinami” znanego nam wszystkim
dziennikarza Krzysztofa Ziemca.
Mam nadzieję, że sierpniowy
numer „Dobrych Nowin” przypadnie
do gustu, a ci, którzy nie mogli się go
doczekać, będą zadowoleni.
Tymczasem życzę dobrej lektury i proszę o wsparcie. Pamiętajcie
o nas – „Dobre Nowiny” ukazują się
dzięki Waszym wpłatom. Zadbajmy
o to, by docierały do coraz większej
liczby osób.
Małgorzata Pabis,
redaktor naczelny
malgorzatapabis@rafael.pl
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„Dobre Nowiny” są finansowane dzięki wpłatom darczyńców
Znani i lubiani są z nami

Francesco Totti – kończący w tym roku piłkarską karierę 40-latek jest jednym z największych piłkarzy Włoch.
„Król Romy” dla AS Roma grał przez 25 lat i strzelił ponad 300 bramek. 58 razy zagrał w reprezentacji Włoch,
strzelając 9 bramek. Od 2005 r. jego żoną jest Ilary Blasi. Para ma troje dzieci. Totti jest wielkim czcicielem Matki
Bożej Miłości. Ogromne wrażenie wywarło na nim spotkanie z Janem Pawłem II, którego odwiedził, gdy miał
zaledwie siedem lat. Podziwia też papieża Franciszka.

Artur Żmijewski. Dla popularnego Ojca Mateusza wiara katolicka jest punktem odniesienia. Próbuje kierować
się nią w swoich codziennych wyborach. Katoliczką jest również jego o dwa lata młodsza – poznana jeszcze
w liceum – żona Paulina, z którą od 25 lat zgodnie żyje i ma troje dzieci: Ewę, Karola i Wiktora. Paulina Petrykat-Żmijewska jest jedną z założycieli i współwłaścicieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II
w Legionowie – szkoły, w której zajęcia rozpoczynają się poranną modlitwą.
hb

Dziękujemy za hojność darczyńców i prosimy o dalsze wspieranie wydawania
największej bezpłatnej gazety ewangelizacyjnej w Polsce.

Stefan Czerniecki

fot. M. Talarek

fot. AP Images/EastNews

fot. romazone/Wikimedia Commons, lic. CC 2.0 fot. J.R. Kruk/Wikimedia Commons, lic. CC-BY-SA-3.0

Oni są katolikami
Michael Triegel – jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy niemieckich. Był ateistą z NRD. Namalował portret Benedykta XVI, przeczytał jego dzieła, wziął udział w trzydziestodniowych ćwiczeniach duchowych
św. Ignacego z Loyoli i... został katolikiem.
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fot. facebook.com/SWMMlodziSwiatu

„To był najpiękniejszy czas w moim życiu.
Spotkałam wielu ludzi z różnych stron świata,
mówiących różnymi językami, a wszyscy razem uwielbialiśmy Pana Boga” – powiedziała
nam Krysia z Warszawy. Wtóruje jej Artur z Krakowa: „Mieszkam w tym mieście już kilkanaście
lat, a nigdy nie widziałem go tak radosnego,
szczęśliwego. Pod koniec lipca ubiegłego roku
Kraków był wulkanem radości i... modlitwy. To
wszystko stąd promieniowało na cały świat”
– mówi.
I tak rzeczywiście było. Kraków został niemal „zalany” młodymi ludźmi, którzy przyjechali
z całego świata. Nieraz musieli pokonać kilka tysięcy kilometrów, by przybyć na spotkanie z Ojcem Świętym, ale przede wszystkim z Bogiem.
Wielu wędrowało w Pielgrzymce Miłosierdzia do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, by choć na kilka chwil stanąć przed obliczem Pana Jezusa Miłosiernego...
Te przeżycia są już za nami, zostawiły jednak niezatarty ślad. W wielu parafiach, grupach
duszpasterskich pozostało pragnienie, by działać. Widząc wielkie zaangażowanie młodych
ludzi, ks. abp Marek Jędraszewski metropolita

W Fatimie

Po dotarciu na miejsce, w sobotę
17 czerwca o godz. 12.00 motocykliści z Polski odmówili w Kaplicy Objawień tajemnice radosne Różańca, łącząc się w tym samym czasie duchowo z czterema miastami w Polsce.
W Raciborzu, w kościele Matki Bożej
Anielskiej odmawiane były tajemnice chwalebne, w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów w Wilkowyjach
– tajemnice bolesne, a w dwóch

świątyniach poświęconych św. Józefowi, w Prudniku i Małym Cichym,
wierni odmówili tajemnice światła.
Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Fatimie w niedzielę 18 czerwca.
Jak mówił po dotarciu na miejsce
ks. Parszywka, dla wszystkich była to
ogromna radość. „To była mordercza
trasa. Zadanie jednak wykonaliśmy.
Modliliśmy się za świat, Europę, za
naszą Ojczyznę, by była wierna Bogu.
To wszystko chcemy tutaj ofiarować
przez wstawiennictwo Matki Bożej”
– powiedział kapłan. „Wierzę, że to
dobre doświadczenie zbliżyło nas
do Boga, a to jest najważniejsze”
– podkreślił ks. Parszywka.

Donald Trump w Warszawie:

fot. Stanisław Kowalczuk/East News

fot. Andrzej Iwańczuk/REPORTER

Światowe Dni
Młodzieży

Z Wrocławia do Fatimy

Wydarzenia religijne i kulturalne przygotowane na rocznicę
ŚDM w Krakowie:
29.07.2017, godz. 13.00-16.00
–katecheza dla młodzieży
w kościele pijarów
29.07.2017, godz. 18.00
–koncert w TAURON Arena Kraków oraz wręczenie Nagrody
Metropolity Krakowskiego.
Wśród artystów m. in. Adam
Sztaba, TGD, Krzysztof Iwaneczko, Arkadio, Bracia Cugowscy,
Anita Lipnicka. Prowadzącymi koncert będą m. in. Marika
i Jasiek Mela.
30.07.2017, godz.12.30
–Msza Święta w Sanktuarium
Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. abp. Marka
Jędraszewskiego.
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– podróżnik, dziennikarz, autor książek:
„«Ten zabił tego.
A tamten ukradł».
Tym karmi się dzisiejsza prasa.
Pięknie, że są
«Dobre Nowiny».
Po co nam tę całą
sensację analizować, skoro możemy
się skupić tylko
na DOBRU?
«Dobre Nowiny», trwajcie dalej!”.

Jak dokonać wpłaty na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin” (FWDN)?
– zrób przelew internetowy na konto: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265 tytułem FWDN
– zrealizuj wpłatę przez www.dobrenowiny.pl
– wyślij SMS pod numer 7555 o treści: MAT.RAFAEL.DN Koszt SMS-a: 5 zł netto (6,15 zł brutto).
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Tąpnięcie

woli przechodziłem w stan cuchnącej wegetacji. Pomoc przyszła od Kogoś niespodziewanego” – zaznacza.
Każdego wieczoru zasypiał z myślą, że już się nie obudzi. Pewnego
popołudnia, kiedy Romuald pochłonięty był bez reszty poszukiwaniem
odpowiedniej ławki do spania, podeszła do niego Polka o imieniu Jadwiga. Kobieta powiedziała mu wówczas: „Jezus cię kocha”. A kto to ten
Jezus? Słowa kobiety nie wywołały
w Romualdzie jakichkolwiek emocji.
Cel był jeden: znaleźć ławkę.

On mnie kocha

Po przebudzeniu Romuald patrzył
na inny świat. Wszystko było piękniejsze, wyraźniejsze, a w głowie kołatała się
myśl: „Bóg mnie kocha”. Tak zaczęło się
jego nowe życie, które z czasem złączyło się z Kościołem. Po latach dowiedział
się, że nieprzerwanie modliła się za niego
jego matka i Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym istniejąca przy jednej z polskich parafii w Rzymie.
Życie Romualda z Bogiem układało się wspaniale. Niespodziewanie zaczął grać w filmach i zdobywać nowych
znajomych. I znów miał wszystko. Praca, koledzy, nowe życie na tyle go pochłonęły, że jego kontakt z Panem Bogiem powoli topniał. Pewnego dnia

fot. Rafael Film

Romuald wraz z żoną prowadzili
wymarzone życie. Mieli dobrze wyposażone mieszkanie, dwa samochody
i coraz lepiej funkcjonujący warsztat samochodowy. W końcu urodziła się ich
ukochana córeczka Marysia. Romuald
czuł, że nic mu nie jest w stanie zagrozić. Pochłonięty sukcesem nie zauważył, kiedy rozpadła mu się rodzina. Żona
wyjechała na wycieczkę do Kanady, zabierając małą Marysię. Kobiety życia
Romualda już zza oceanu nie wróciły.
Mężczyzna na różne sposoby starał się
o paszport, aby do nich wyjechać. Żeby
zapłacić skorumpowanemu urzędnikowi milion złotych, sprzedał wszystko, co
miał. Zabrakło mu 300 tys. zł, ale urzędnik zlitował się i w końcu pomógł Kłosowi uzyskać paszport i kartę przekroczenia granicy.
Do Kanady Romuald chciał lecieć
z kapitalistycznego Rzymu. Jego wyprawa zakończyła się już na lotnisku w stolicy Włoch, skąd zawrócono go do kraju.
W Polsce był zerem z długiem u urzędnika. Pragnął ponownie dotrzeć do Wiecznego Miasta i stamtąd wylecieć do Kanady. Kiedy to mu się udało, na miejscu

Cuchnąca wegetacja

W Wiecznym Mieście postanowił
rozpocząć wszystko od nowa. Wiódł luksusowe życie u boku wspaniałej kobiety
pochodzenia książęcego. Ponownie stał
się panem życia z szybkim samochodem i dobrą pracą. I w tym przypadku
nie zauważył, jak rozsypuje mu się związek. Coraz częstsze awantury zaczął zapijać. Lekarstwem na wszystko stał się
alkohol. Ukochana nie wytrzymała i wyrzuciła go z domu. Z czasem stracił pracę i wylądował na ulicy.
„Pan życia” stał się jednym z tysięcy
rzymskich kloszardów, którego jedynym
zajęciem było poszukiwanie alkoholu
i miejsca do spania. Nocował na śmierdzących kartonach. Marzył, by przespać
się przy śmietniku. Codziennie brudny,
cuchnący, na ciągłym głodzie alkoholowym kręcił się bez celu uliczkami Wiecznego Miasta. „Czekałem na śmierć i po-

Był władcą życia. Panował nad wszystkim, a przynajmniej
tak o sobie myślał. Romuald Kłos z ludzkiej pychy i zachłyśnięcia się dobrobytem nie zauważył, kiedy spadł na samo
dno życia. Dzisiaj Romuald mieszka we Włoszech. Chętnie
odwiedza Polskę, opowiadając historię swojego życia.

Romuald Kłos spotkał się z Jimem Caviezelem 1 kwietnia br. na stoisku Domu Wydawniczego „Rafael” podczas
Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Obaj wystąpili w filmie Mela Gibsona Pasja. Caviezel zagrał pamiętną rolę Jezusa, a Kłos – rolę rzymskiego legionisty.

Romuald Kłos jako rzymski
żołnierz w filmie Pasja.

sam do tego doszedł. Tym razem powrót do Kościoła był trudniejszy. „Jedno
spotkanie na dworcu uświadomiło mi,
że Bóg chce ode mnie pełnej dyspozycyjności i zaufania. Tymczasem stopniowo dawałem mu strzępki siebie”
– podkreśla.

Z ulicy do Hollywood

Mel Gibson – człowiek legenda.
Jego film Pasja znany jest w najodleglejszych zakamarkach świata. Romuald Kłos przegapił termin castingu do
tego filmu, dlatego na przesłuchanie
przybył w czasie, kiedy amerykański reżyser kończył spotkania z umówionymi
aktorami. Kłos nie był zapisany, a poza
tym przyszedł z ulicy, miał nieprofesjonalne portfolio i jedno – niekoniecznie
najlepsze – zdjęcie. Szans nie miał żadnych. W poczekalni zajął miejsce obok
innego aktora. W trakcie krótkiej rozmowy mężczyzna podważał sens modlitwy
i był odporny na argumenty, które ze
swojego życia przytaczał mu Romuald.
W pewnej chwili do poczekalni weszła
sekretarka i powiedziała, że jednak Gibson nie znajdzie czasu dla Kłosa. Zapytał kobietę i kolegów po fachu, co ma
zrobić. W odpowiedzi usłyszał głuchą
ciszę. Stojąc samotny w pomieszczeniu,
przymknął oczy i w krótkiej modlitwie
zapytał Pana Boga: „Co mam robić w tej
sytuacji?”. Zanim skończył, sekretarka
wróciła z informacją, że reżyser chce go
przesłuchać. Kłos zagrał rolę rzymskiego
legionisty w jednym z najbardziej znanych i przejmujących filmów nakręconych w historii Hollywood.
Izabela Kozłowska

Mateusz Ochman
Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. Czyż może
niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna
swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie (Iz 49,14-15).

J

Na zachodnich zboczach Góry
Oliwnej, w Dolinie Jozafata, od
trzech tysięcy lat do dziś chowa
się zmarłych. W jednej z pieczar od
strony północnej złożono ciało Maryi, która zasnęła. Stąd została wzięta do nieba.
Badania zespołu archeologów
ojca Bellarmino Bagattiego (19051990) wykonane przed blisko pół
wiekiem wykazały, że grób rzeczywiście pochodzi z I w. Lokalizację
grobu potwierdza najstarsza tradycja, która od początku utrzymywała, że z tego właśnie miejsca Maryja
została wzięta do nieba.
Pozostały nam zapiski pielgrzymów, którzy przybywali na to miejsce. Anonim z Piacenzy zanotował
w opisie swojej pielgrzymki do Zie-

mi Świętej z roku 570: „Stąd Święta
Maryja została zabrana do nieba”.
Wiemy też, że do krypty pierwsi
chrześcijanie przybywali się modlić.
Patriarcha Juvenalis (+458) zbudował nad nią ośmiokątną świątynię,
którą w roku 614 zburzyli Persowie.
Nową bazylikę wzniósł cesarz Maurycy (+602), który nakazał świętować
w całym Bizancjum wniebowzięcie
właśnie 15 sierpnia. W 680 r. kolejną
już dwukondygnacyjną świątynię
opisuje pielgrzym Arkulf. Zniszczona przez hordy al-Hakima w 1009 r.
została imponująco odbudowana
(jako Opactwo Najświętszej Maryi
Panny w Dolinie Jozafata) dopiero
przez krzyżowców.
Niechaj przez nasze duchowe
nawiedzenie miejsca, z którego Ma-

ryja przeniesiona została do nieba,
umocni się nasza wiara w katolicką
prawdę o wniebowzięciu. Zaś pragnienie nieba niech nas uwalnia
każdego dnia od zbytniego przywiązania do ziemi.
Patrząc na wywyższoną Matkę
Chrystusa i naszą, wywyższajmy też
Jej święte wizerunki. Żyjemy w czasach swoistego ikonoklazmu. Bywa,
że na ścianach katolickich domów
wiszą wyobrażenia afrykańskich czy
buddyjskich bóstw jako rzekome
dzieła sztuki, a zniknęły z nich wizerunki Maryi. W wielu barokowych
świątyniach widzimy, jak aniołowie
pilnują obrazów Maryi i wznoszą je
do góry. Czyńmy to razem z nimi.
ks. Jerzy Banak

Tam spotkasz Jezusa w sierpniu

Miesiące wakacyjne to czas wielu inicjatyw, które są organizowane przez środowiska, grupy, ruchy
i wspólnoty o charakterze ewangelizacyjnym. Możesz tam spotkać Jezusa pośród Jego uczniów. Najczęściej jest tam dobra zabawa, ciekawi ludzie, goście, poruszane są interesujące tematy, można przeżyć wyjątkowe doświadczenie wspólnej modlitwy. Więcej na temat poszczególnych inicjatyw znajdziesz
pod zamieszczonymi w tekście adresami witryn internetowych.

Ogólnopolska Inicjatywa
Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus”
Przystanek Jezus jest odpowiedzią na potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia
młodzieży, przyjeżdżającej na Przystanek
Woodstock. W tym roku odbędzie się już
po raz 18, w razem pod hasłem: „Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28,20).
Termin: 30 lipca – 6 sierpnia
Miejsce: Kostrzyn nad Odrą
www.przystanekJezus.pl
Ewangelizacja Beskidów
Celem projektu jest wyjście w góry w piękny czas wspólnej wspinaczki w atmosferze
otwartości, wzajemnej serdeczności oraz
wejście w doświadczenie wspólnoty wiary,
by dzielić się nią z osobami spotkanymi na

górskich szlakach. W tym roku hasłem przewodnim są słowa św. Brata Alberta „Być dobrym jak chleb”.
Termin: od 1 lipca 2017 r. w każdą kolejną sobotę lipca i sierpnia na innym górskim szczycie
o 12.00 odprawiana będzie Eucharystia.
Miejsce: Beskidy
www.fdfe.franciszkanie.pl
Golgota Młodych
Ogólnopolskie spotkanie młodych organizowane przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. W tym roku motywem przewodnim
będzie „złoty cielec” i pytanie o to, za czym
biegniesz w swoim życiu. Zapraszamy każdego, kto chce podjąć konkretne duchowe
zmaganie o swoje życie wieczne.
Termin: 24-28 sierpnia
Miejsce: Serpelice nad Bugiem
www.golgotamlodych.pl

SMAL – Spotkanie Młodych
Archidiecezji Lubelskiej
Raz w roku, pod koniec sierpnia młodzież z
całej Lubelszczyzny spotyka się w Garbowie,
by doświadczyć radości z wiary przeżywanej
we wspólnocie oraz budować i pogłębiać
swoją relację z Chrystusem. Jest też okazja,
by spotkać dawno niewidzianych przyjaciół i
nawiązać nowe znajomości.
Hasło tegorocznego spotkania to: „Dasz wiarę?”. Konferencje, jak i wszystko, co dzieje się
na SMAL, będzie skupione wokół Drogi Maryi, jej kolejnych etapów. Chcemy wraz z Maryją mówić o drodze odkrywania i realizacji
powołania w życiu młodego człowieka.
Termin: 25-27 sierpnia 2017
Miejsce: Garbów
www.cdmlublin.pl/zapisysmal/

fot. arch. M. Ochmana

Rodzina Romualda była podobna
do tysięcy innych z lat 50. Ojciec ateista wojujący z Kościołem i wiarą. Matka katoliczka. „Gdyby nie babcia ze strony mamy, pewnie nigdy by mnie nie
ochrzczono, ale to był mój ostatni kontakt z Kościołem” – wspomina Romuald.
O swoim dzieciństwie i czasach młodzieńczych może śmiało mówić, że urodził się pod szczęśliwą gwiazdą: w szkole dobre wyniki, sukcesy w sporcie, wymarzone studia, aż w końcu upragniona
kobieta, ślub i rodzina.

Stąd Maryja
została wzięta do nieba

Piąta Ewangelia

mnie kocha
fot. Romuald Kłos/Wikimedia Commons

fot. Romuald Kłos/Wikimedia Commons

okazało się, że na wizę do Kanady musi
poczekać 3 lata. Romuald przeżył w Rzymie, znajdując dobrą pracę. Cierpliwie
czekał na wylot. W końcu nadszedł
upragniony dzień. Poleciał. W Kanadzie
spędził 1,5 roku. Rodziny już nie miał.
Żona po rozwodzie wyszła ponownie
za mąż i nie było przy niej miejsca dla
Romualda. Wiedział, że musi wrócić do
Europy. Ponownie wybrał Rzym.
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fot. James Emery/Wikimedia Commons, licencja CC-BY 2.0
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Nie obawiaj się
esteś dzieckiem Boga, miłosiernego Ojca, który kocha cię
miłością tak wielką, że nie da się tego opisać słowami. On
doskonale wiedział o twoim istnieniu na długo przed tym,
nim się począłeś. Kochał cię i już wtedy miał ci do
zaoferowania najpiękniejsze rzeczy na świecie.
Od tego czasu nic się nie zmieniło.
Może tkwisz w sytuacji, która jest dla ciebie
trudna? Jesteś zrozpaczony i wydaje ci się, że
nie ma już dla ciebie ratunku? Zasypiasz ze
strachem w sercu i czarnymi myślami w głowie?
Nie obawiaj się. Najlepszy Ojciec zna wszystkie
twoje kroki zanim pomyślisz, aby je postawić. On zna twoje słowa, nim przyjdą ci do głowy. Nie pozwoli zrobić ci
krzywdy, ponieważ cię kocha i nigdy
o tobie nie zapomina. Każdego dnia
walczy o ciebie i twoją wspaniałą
przyszłość. Zaufaj mu, a nigdy cię
nie zawiedzie. Bo dla Niego nie ma
sytuacji bez wyjścia i drzwi, których
nie mógłby otworzyć. On nigdy cię
nie opuści.

reklama
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Mu wierny, ale On zawsze wierzył we
mnie i pozostawał obok mnie” – powiedział w jednym z wywiadów, nawiązując do swojej młodości, kiedy
jako nastoletni buntownik kontestował przekonania rodziców.
Przemawiając do absolwentów
amerykańskich uniwersytetów, apelował, by umieścili Pana Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, co robią,
aby byli Mu wdzięczni za to, co otrzymali, modlili się do Niego i nie bali się
mieć marzeń i celów, a także nie byli
zbytnio przywiązani do dóbr materialnych. „Nieważne, ile masz, ale co
z tym zrobisz”, bo tego, co masz, nie
zabierzesz do grobu” – mówił. Dyscyplina i konsekwencja, ciężka praca to
według Denzela droga do osiągania
wytyczonych przez siebie celów. Aktor cieszy się, że przez role, które grał,
miał możliwość nauczać, głosić Boże
słowo.

S

iostry augustianki – mniszki klauzurowe
z klasztoru św. Rity w Cascii – prowadzą wypożyczalnię sukien ślubnych. To istniejąca już
od 1950 r. niezwykle pożyteczna inicjatywa.
Panny młode, których nie stać na zakup kosztownej sukni, mogą przyjechać do klasztoru,
a siostra Maria Laura pomoże im wybrać i – jeśli potrzeba – przerobić stosowną kreację.
Suknię otrzymać można za darmo, wypada jednak złożyć za nią niewielki datek. Suknie,

które znalazły się w klasztornej ofercie, ofiarowywane są przez panny młode, które wolą
się podzielić swoim szczęściem z innymi parami niż z molami w szafie. Większość sukien po
użyciu też wraca do klasztoru. „Ślubny apostolat” augustianek z Cascii – współsióstr św. Rity
od spraw beznadziejnych – cieszy się wielkim
zainteresowaniem przyszłych żon.

Czy wiecie, jaki tytuł nosi najbardziej znienawidzona przez szatana
książka (oprócz Biblii oczywiście)? To Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Szatan podejmował wiele wysiłków, by nie ujrzał on światła dziennego. Nie udało mu się to. Wprawdzie powstały w 1712 r. rękopis przez
130 lat spoczywał „w ciemności i ciszy skrzyni”, ale w 1842 r. – za sprawą
ks. Padro Rautureau – wypłynął na światło dzienne.

C
6 sierpnia mija 90 lat od poświęcenia w Teresinie figurki Niepokalanej.
Święty Maksymilian oddał wtedy
Maryi ten teren pod budowę Niepokalanowa. W tym dniu w Niepokalanowie rozpocznie się zawierzenie
Matce Bożej, które trwać będzie aż
do 22 sierpnia. Uroczystościom towarzyszyć będzie figura Matki Bożej Fatimskiej podarowana Polakom
w 1967 r. przez Pawła VI, która miała
peregrynować po Polsce, ale z racji
ograniczeń związanych z czasami
komunistycznego zniewolenia została przekazana franciszkanom.
Spotkania będą się odbywać codziennie wieczorem w bazylice. Na
godz. 17.00 zaplanowano różaniec, a potem Mszę Świętą z zawierzeniem Maryi
kolejnych dziedzin życia. „Każdy pielgrzym może oddać Maryi siebie, różne
osoby, instytucje i sprawy bliskie sercu”
– wyjaśnia o. Andrzej Iwanicki z Niepokalanowa. Po Eucharystii będą świadectwa zaproszonych gości, koncerty i celebracje.
„Prosimy wszystkich czcicieli Matki Bożej o wsparcie duchowe całej akcji. Można w tej intencji ofiarować Komunię Świętą, post, dobry uczynek lub
modlitwę, szczególnie różańcową. Za-

praszamy wszystkich do udziału w tych uroczystościach”
– mówi franciszkanin.

Oddaj się Maryi

Od kilku miesięcy w Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się spotkania Oddaj się
Maryi. Z miesiąca na miesiąc
przybywa osób pragnących
się zawierzyć Matce Bożej.
Wiele osób doznaje różnych
łask: uzdrowienie z choroby
nowotworowej, bezpłodności, pojednanie w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych, znalezienie pracy itd. Istotą zawierzenia jest oddanie Maryi tego, co uważamy za naszą
własność.
W roku bieżącym obchodzimy stulecie Rycerstwa Niepokalanej i objawień Matki Bożej w Fatimie. Oba te wydarzenia są duchowo złączone. Ostatnie objawienie miało miejsce 13 października, a trzy dni później powstało w Rzymie Rycerstwo Niepokalanej
– Militia Immaculatae (M.I.).
mp

Rozpuści się czy nie?
Z

amknięta w dwóch szklanych ampułkach krew
św. Januarego – męczennika
z III w. i patrona Neapolu – to
jedna z najbardziej niezwykłych relikwii świata. Od stuleci, trzy razy w roku – w sobotę poprzedzającą pierwszą
niedzielę maja, we wrześniu
i w grudniu – Neapolitańczycy
z zapartym tchem obserwują,
czy krwawy skrzep zmieni stan
skupienia ze stałego na ciekły.
W grudniu ub. roku krew
nie uległa rozpuszczeniu co
– w powszechnej opinii

– wieszczyło jakieś grożące
miastu nieszczęście. Obawiano
się, że w maju będzie tak samo.
Nie było. Krew się rozpuściła,
a Neapolitańczycy odetchnęli
z ulgą. Reporter „Dobrych Nowin” był tego naocznym świadkiem. Teraz wszyscy czekają na
19 września – dzień liturgicznego wspomnienia św. Januarego – trzeci z dni, a właściwie
ośmiodniowy okres w roku,
kiedy dochodzi do owej niezwykłej przemiany. Jak będzie
tym razem?

fot. H. Bejda

fot. santaritadacascia.org

Suknie ślubne od... św. Rity

Zawierzenie
Maryi

Sól i... soda w oku szatana

o jest istotą owego „prawdziwego nabożeństwa do NMP”? Wśród wielu różnych
praktyk najważniejsze jest szerzenie czci Najświętszej Maryi Panny m.in. poprzez odmawianie Zdrowaś Maryjo... i różańca. „Doświadczenie uczy, że ci, co noszą na sobie znamię
odrzucenia, jak heretycy, bezbożnicy, pyszni
i światowcy, nienawidzą
Pozdrowienia Anielskiego i różańca lub mają je
w pogardzie” – czytamy
w Traktacie... A w świetle
tego, co dzieje się dziś na
świecie, szczególnie ważne wydają się być słowa:
„Moc Maryi nad wszystkimi szatanami zabłyśnie przede wszystkim
w czasach ostatecznych,
kiedy to szatan czyhać
będzie na Jej piętę, tzn.
na pokorne Jej sługi
i biedne dzieci, które Ona
wzbudzi do walki z nim.
W oczach świata będą
oni mali i biedni, poniżeni,
prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta
w porównaniu do reszty członków ciała. Lecz
w zamian za to będą bogaci w łaski Boże,
których im Maryja udzielać będzie obficie;
będą wielcy i mężni przed Bogiem, w świętości będą wyniesieni ponad wszelkie stworzenie przez swą gorącą żarliwość, a Bóg tak
potężnie podtrzymywać ich będzie pomocą
swą, że wraz z Maryją miażdżyć będą głęboką
swą pokorą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu Jezusa Chrystusa”.

Traktat... był kamieniem milowym w duchowym rozwoju św. Jana Pawła II. To właśnie
z niego zaczerpnął on swoje biskupie motto:
Totus Tuus. Był dla niego „momentem przełomowym”. Dzięki niemu zrozumiał, że do Chrystusa dochodzi się przez Maryję. „Jako robotnik Solvayu brałem ją
ze sobą wraz z kromką
chleba na popołudniową albo nocną zmianę
(na rannej trudniej było
czytać)” – wyznał Karol
Wojtyła w 1968 r.
„Na zmianie popołudniowej często tę
książeczkę czytałem. (...)
Tak bardzo ją czytałem,
że cała była poplamiona sodą, i na okładkach,
i w środku. Pamiętam
dobrze te plamy sody,
bo są one ważnym elementem całego mojego
życia wewnętrznego (...)
Z tej książeczki nauczyłem się, co to właściwie
jest nabożeństwo do
Matki Bożej. Miałem to nabożeństwo i jako
dziecko, i jako student gimnazjum czy na
uniwersytecie, ale jaka jest treść i głębia tego
nabożeństwa – tego mnie nauczyła ta książeczka, czytana właśnie tu” – dodał.
Lektura Traktatu... pozwoliła przyszłemu
papieżowi zrozumieć ideę maryjnego niewolnictwa. Dzięki niej odkrył Godzinki, głębię
kolęd, gorzkich żalów i maryjnych pieśni ludowych.

Piękność
w klasztorze
20

-letnia Esmeralda Solis Gonzales
w 2016 r. zakwalifikowała się do finału wyborów
Miss Meksyku. Modelka
i dietetyczka wybrała jednak inny rodzaj kariery.
Postanawiając być piękną dla Chrystusa, „służyć
mu w sposób radykalny”
i „objąć Jego krzyż”, wstąpiła do nowicjatu sióstr

misjonarek klarysek od
Najświętszego Sakramentu w Cuernavaca.
Piękna meksykanka
wyznała Catholic News
Agency, że wprawdzie
była szczęśliwa z tego, co
miała, ale wszystko to nie
da się porównać ze szczęściem, jakim teraz Bóg
napełnił jej serce. Swoje
„tak” na Boże powołanie

fot. facebook.com/OfficialMissMexico

enzel Washington Jr. (ur. 1954)
jest synem pastora zielonoświątkowców i właścicielki kilku salonów
piękności. Jego wielki talent aktorski
– mimo miernych osiągnięć w nauce
– sprawił, że zaczął występować w teatrze. W 1977 r. w wieku 23 lat zadebiutował w filmie telewizyjnym Wilma,
a następnie w kilku innych produkcjach telewizyjnych. Właśnie na planie
Wilmy Denzel Washington Jr. poznał
Paulettę Pearson – dziewczynę, która
w 1983 r. została jego żoną. Małżonkowie – wierni sobie już od prawie 35 lat
– mają czworo dzieci.
Denzel nie kryje się ze swoją miłością do Chrystusa. Jako młody człowiek doświadczył obecności Ducha
Świętego i poczuł, że jest Nim napełniony. Codziennie czyta Biblię; modlitwa jest centrum jego życia. W 1999 r.
myślał o tym, by zostać kaznodzieją.
„Wszystko, co mam, zawdzięczam łasce Boga” – mówi. „Nie zawsze byłem

iedy król Herod wszczął prześladowanie mające na celu zgładzenie
małego Jezusa, Maryja i Józef uciekli
z Nim do Egiptu. W Egipcie, do którego
Święta Rodzina przybyła – jak twierdzą
chrześcijańscy Koptowie – 1 czerwca,
spędzili ponoć aż trzy i pół roku, przemierzając ok. 2000 km. Co robili? Tułali
się z miejsca na miejsce. W wielu miasteczkach, które odwiedzali, powstały
później upamiętniające to wydarzenie
Al Muharraq koło Asjut, zwany „drugim Bekoptyjskie kościoły – jedne z najstarszych tlejem”, położony 327 km na południe od Kamiejsc kultu chrześcijańskiego na świecie.
iru, wybudowany w miejscu, w którym ŚwięŚwiętorodzinny szlak – objawiony ta Rodzina spędziła ponad sześć miesięcy.
przez Maryję patriarsze Aleksandrii Teofilo- Ołtarzem jest kamień – miejsce spoczynku,
wi I na przełomie IV i V w. – wiedzie od Be- swoiste „łóżko” Dzieciątka Jezus. To właśnie
tlejem przez Synaj, Tel-Basta i Wadi el-Na- tam św. Józefowi miał się ukazać po raz drutroun w okolice Kairu,
gi anioł i oświadczyć mu,
a potem w dół Nilu aż do ... oto anioł Pański ukazał się Jó- że może już wrócić do PaAsjut i z powrotem do Pa- zefowi we śnie i rzekł: «Wstań, lestyny. Warto nadmienić,
lestyny. Na przemierzanej weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź że klasztor w Al Muharraq
pieszo, na grzbiecie osioł- do Egiptu; pozostań tam, aż ci znajduje się w geograficzka i łodzią trasie znajdują powiem...» (Mt 2,13).
nym centrum Egiptu.
się miejsca słynne z objawień maryjnych, m.in. Zeitun (objawienia w latach
1968-1971), Asjut (2000 r.) i Warraq el-Hadar
Uwaga!
(2009 r.); jaskinie zamieszkiwane przez Świętą
Polskie MSZ – mając na uwadze krwaRodzinę; źródła i studnie, które cudownie wy- we zamachy terrorystyczne na chrześcijańtrysnęły; drzewa, w których cieniu odpoczy- skich Koptów i stan wyjątkowy wprowawali itp. Miasteczka w Egipcie były bowiem dzony 10 kwietnia 2017 r. – odradza obecpierwszymi, w których miały miejsce cuda nie podróże do Egiptu poza odizolowane
związane z Jezusem.
od reszty kraju i dobrze strzeżone popularSzczególnym miejscem jest kościół ne kurorty.
Najświętszej Maryi Panny w klasztorze

fot. arch. Sanktuarium w Niepokalanowie

D

K
fot. PA Images/EAST NEWS

Wieczorem, przed pójściem spać
wsuń kapcie pod łóżko. Rano, kiedy
wstaniesz i zechcesz je wyciągnąć,
będziesz musiał uklęknąć. A kiedy
już to zrobisz... powiedz Bogu: „dziękuję”. Za co? Za łaski, jakie otrzymałeś, za Jego miłosierdzie, za mądrość,
rodziców, pokorę, pokój, powodzenie itp. Taki przepis na dobry początek dnia ma amerykański aktor,
zdobywca dwóch Oskarów Denzel
Washington. Podzielił się nim kilka
lat temu ze studentami Dillard University w Nowym Orleanie. Duchowość jest dla niego ważna w każdym
aspekcie jego życia.

Władze Egiptu chcą przyciągać
chrześcijańskich turystów. Wytyczyły w tym celu Drogę Świętej Rodziny – szlak, który przemierzyli Maryja, Józef i maleńki
Jezus, uciekając przed prześladowaniami rozpętanymi przez
Heroda. Powstanie szlaku jest
pokłosiem wizyty papieża Franciszka w Egipcie.

Niepokalanów
fot. Tour Mana Ali/Wikimedia Commons, licencja CC 4.0

Ze Świętą Rodziną
w Egipcie

Umieść Boga
na pierwszym
miejscu!
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wypowiedziała w marcu
2017 r. – w uroczystość
Zwiastowanie Pańskiego.
„Nie wolno wam się bać.
Jeśli Bóg was do czegoś
wzywa, to sam o wszystko zadba” – mówi teraz
innym młodym ludziom.
Strony przygotował Henryk Bejda
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Jak przeżyć urlop po Bożemu?

O spędzaniu wolnego czasu
mówi ks. prof. Maciej Ostrowski,
duszpasterz pielgrzymów,
turystów i ratowników górskich.
Żyjemy w takich czasach, że jesteśmy w ciągłym biegu. Jeżeli
fizycznie wychodzimy z pracy,
to często mentalnie w niej zostajemy. Jak dzisiaj znaleźć wolny czas?
Czasami sami siebie wtrącamy
w pewne niewole, bo
nakładamy na siebie
mnóstwo obo-

wiązków i podejmujemy wiele
aktywności, które często są niekonieczne. W życiu trzeba ciągle
dokonywać wyborów i ustawiać
sobie hierarchię wartości. Jeżeli człowiek dobrze zaprojektuje
swoje życie, zaplanuje czas roku,
miesiąca, tygodnia i poszczególnych dni, to znajdzie czas wolny.
Jeśli mowa o wartościach, to jak
korzystać z czasu wolnego, żeby
go nie marnować?
Czas wolny służy regeneracji sił
i to wcale nie tylko fizycznych,
bo siły duchowe są nie mniej
ważne. Człowiek musi
mieć czas na autore-

fleksję, żeby się w życiu nie zagubić. W życiu chrześcijanina to
będzie przede wszystkim modlitwa, ale także pozostawanie
z samym sobą, zastanawianie się
nad sensem życia; to może być
także czas na przebywanie i rozmowę z przyjacielem.
Ksiądz wspomniał o regeneracji
także sił duchowych. Ze względu
na różny charakter naszej pracy
także odpoczynek dzielimy na fizyczny i psychiczny.
Nasza głowa jest, tak samo jak
wszystko inne, darem Bożym.
Nasz umysł jest obciążony ciągłymi procesami myślowymi.
A w związku z tym potrzeba także, by i mózg zwolnił i zregenerował się. Nie można głowy zarzucać tylko wybranymi czynnościami, np. związanymi z pracą
i zdobywaniem dóbr materialnych. Są jeszcze inne dobra i nie
mówię tylko o tych najwyższych,
religijnych, z którymi związane
jest nasze zbawienie. Ubogacają nas też dobra kultury i na
nie właśnie trzeba wygospodarować jakąś część wolnego
czasu – na słuchanie muzyki, pójście na koncert czy
do muzeum. Można
się też wybrać do
lasu, zobaczyć,
jak natura

się rozwija, bo tego trudno doświadczyć w zabetonowanych
miastach.
Fizyczny odpoczynek też jest konieczny. Chrześcijanie wiedzą,
że ciało jest darem Bożym i powinno być sprawne, bo od ciała zdrowego, dynamicznego zależy też i duch. Gdy zaniedbam
ciało i doprowadzę do choroby,
to często kończy się to tragicznie
i dla mnie samego, i dla otoczenia, które musi dźwigać ciężar tej
choroby.
A jaki odpoczynek jest dobry dla
ducha?
Najpierw musi być chwila medytacji nad sprawami mojej religii, mojego sensu ostatecznego
– dzisiaj tych sposobów jest wiele: od czytania Pisma Świętego,
przez różne formy modlitwy, po
udział w jakichś rekolekcjach.
Pan Jezus zabrał swoich uczniów
i powiedział: „Chodźmy na miejsce ustronne odpocznijmy nieco”. To oczywiście w pierwszej
kolejności interpretuje się jako
fizyczny odpoczynek, bo byli
zmęczeni po całym dniu. Ale
wiemy też, że na tej osobności Pan Jezus nauczał swoich
uczniów czy objaśniał im to,
czego nie mówił tłumom. Dziś
powiedzielibyśmy: robił dla nich
dzień skupienia. To był pełny odpoczynek – rekreacja fizyczna
połączona z intelektualną skierowaną w stronę religii.

A jeśli mamy do dyspozycji więcej czasu – urlop, wakacje – to
jak w tych planach uwzględnić
Pana Boga?
Im więcej wolnego czasu mamy
do dyspozycji, tym bardziej trzeba się do tego przygotować.
Przeanalizować nasze możliwości, także finansowe, i szczegółowo zaplanować każdy dzień
– jednego dnia spacer, innego
wyjście do muzeum, a w kolejny spotkanie z ciocią, której już
dawno nie odwiedzaliśmy.
Dziś także pewnym trendem jest
spędzanie wolnego czasu na rekolekcjach, w domach rekolekcyjnych bądź w klasztorach.
W tym drugim wypadku wchodzi się w rytm życia zakonnego
albo przynajmniej wybiera ważniejsze dla nas punkty programu
mniszego dnia.
W wakacje jest też czas na pielgrzymki...
Pielgrzymowanie nazywane jest
często rekolekcjami w drodze.
Mówimy także o turystyce religijnej, gdzie obok poznawania
świata i rekreacji fizycznej są też
chwile modlitwy i medytacji, na
przykład w jakimś sanktuarium.
Pielgrzymka jest dla ludzi bardziej „wyrobionych duchowo”,
bo pod tym względem jest bardziej wymagająca, ma narzucony pewien rygor modlitewny.
Dla ludzi mniej zaangażowanych duchowo turystyka religijna może być okazją do lepszego
poznania swojej wiary czy do
powrotu do korzeni swojej egzystencji, np. poprzez poznanie zabytków chrześcijańskiej kultury.

Coraz więcej Polaków stać na
wyjazdy zagraniczne. Co, jeśli jesteśmy za granicą akurat w niedzielę i nie możemy odwiedzić
kościoła, bo go tam na przykład
nie ma?
Po pierwsze, warto z góry się
nad tym zastanowić, czy w czasie takiego wyjazdu będę miał
możliwość uczestniczenia
w Mszy Świętej. Jeżeli okaże się,
że w miejscu, w którym spędzamy urlop, rzeczywiście nie
ma takiej możliwości,
to już dawno temu
teologia moralna powiedziała, że „trudności niemożliwe do przezwyciężenia” zwalniają

nas z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii.
Ale to nie znaczy, że nie mamy
świętować niedzieli... Przeczytajmy chociażby czytania mszalne
przeznaczone na ten dzień – bez
problemu znajdziemy je w internecie. Świętujmy także poprzez
modlitwę prywatną, lekturę Pisma Świętego bądź literatury
religijnej. Jeżeli absolutnie nie
możemy dotrzeć do kościoła, to
świętujemy w inny sposób, żeby
nie zagubić tego, co najważniejsze dla świątecznego dnia,
to znaczy nawiązania kontaktu
z Bogiem.
A czego w czasie urlopu robić nie
powinniśmy?
Nie powinniśmy zachowywać
się nie po chrześcijańsku. Pamiętajmy, że każdego z nas, tak samo
w domu, jak i poza nim, obowiązują te same normy
moralne.

Na koniec zapytam Księdza
o ulubione sposoby spędzania
wolnego czasu...
Jak najdalej od ludzi. Trochę
przesadzam, bo jeżdżę też
z przyjaciółmi, najczęściej gdzieś
w góry – wynajmujemy domek
i spędzamy czas na wędrówkach i spacerach. Nieraz lubię
być po prostu sam, bo na co
dzień żyję w wielkim mieście,
ciągle pod presją, stale otoczony tłumem ludzi. Warto czasem
się odizolować – nie żeby ludzi
nie lubić, ale żeby mieć chwilę na takie bycie sam ze sobą,
z otoczeniem, ze światem.
Pójść tam, gdzie nikt nie chodzi – wejść w środek lasu latem
czy przejść przez pole zasypane śniegiem zimą. To wszystko
po to, żeby po powrocie do codzienności mieć znowu
energię do bycia
z ludźmi.
Rozmawiał
Przemysław
Radzyński
Zdjęcia z arch.
ks. M. Ostrowskiego

Ksiądz prof. Maciej Ostrowski jest ratownikiem GOPR. Do
służby poszedł w celach duszpasterskich. Większość z grona
„babiogórców” stanowili jego byli uczniowie, którzy prosili go o odprawienie dla nich Mszy Świętej bądź zwykłego
bycia z nimi.
Jako górski wędrowiec i ratownik GOPR ks. Ostrowski ceni
sobie orędownictwo świętych, zwłaszcza św. Bernarda
z Aosty, patrona turystów, ratowników górskich i narciarzy. Ten włoski zakonnik był opiekunem wędrowców i założycielem hospicjum dla wędrowców na dzisiejszej Wielkiej
Przełęczy Świętego Bernarda. Stąd uznano go za pierwszego ratownika górskiego.
„Doznałem jego opieki nieraz. Pamiętam na przykład, jak
poszukiwałem zagubionego człowieka we mgle, gdy widoczność była nie większa niż na trzy metry. Modlę się:
«Święty Bernardzie, ratuj, bo sam sobie nie dam rady;
mogę tu krążyć w nieskończoność i nie odnajdę tego człowieka». Święty Bernard wysłuchiwał modlitw i nieraz udało
się tak kogoś odnaleźć. Myślę, że każdy zawód potrzebuje
takiego wsparcia z Góry. Pan Bóg ma swoje drogi, którymi
chce wspierać ludzi. Także przez swoich świętych” – mówi
ks. Ostrowski.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Uchodźcy + rozsądek
XXI w., a my wykrzykujemy: pomagać tylko na miejscu! A gdyby tak
jednak posłuchać? Może okazałoby się, że pomoc na miejscu faktycznie jest największym skarbem,
ale pewnych operacji nie da się
przeprowadzić w zniszczonej Syrii? Może uznalibyśmy ostatecznie,
że nasz bastion chrześcijaństwa
nie jest zagrożony, jeśli na czas leczenia i doraźnej pomocy sprowadzimy do Polski kilkadziesiąt osób,
dokładnie sprawdzonych i potrzebujących pomocy?
Papież Franciszek tak często
wzywający do otwartości
wobec uchodźców mówi
też o rozsądnym podejściu. Ile razy podstawię
do wzoru otwartość
na ofiary konfliktów
i rozsądną pomoc,
zawsze otrzymuję to
samo rozwiązanie:
korytarze humanitarne.
fot. arch. W. Kostrzewy

Morze, plaża, mogą być też
góry i połoniny. A co tam, dorzućmy jeziora i śpiew ptaków w zaroślach. Wśród tego odpoczywa
katolik, chwali Boga i Jego stworzenie. Zachwyca się spokojem
w swoim bastionie chrześcijaństwa, jakim stał się na mapie Europy nasz kraj.
Nie, to nie będzie zachęta, by
przyjąć uchodźców, których lokuje
nam Unia, po tym jak zaproszenie kanclerz Merkel wymknęło się
spod kontroli i odpowiedzialnością próbuje obdzielić się otoczenie. Przerażeni zamachami,
ogromną skalą przestępczości
i przemocy, straciliśmy jednak
całkowicie słuch. Na hasło
„Bliski Wschód” lub „uchodźcy” wpadamy w swego
rodzaju trans. Miłosierdzie idzie na bok, słowa
Ojca Świętego nie obowiązują, Ewangelia nic
nie mówi o problemach

10

sierpień 2017
fot. M. Pabis

Odzyskał wzrok
Wojciech Rapacz tracił wzrok. Wydawało się po ludzku, że nie ma już dla niego ratunku.
Z pomocą przyszła mu Matka Boża Kalwaryjska.

Po naradzie lekarzy zdecydowano, że jedynym ratunkiem na
uratowanie oka jest przeszczep
rogówki. Chorego skierowano
do Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach. Lekarz z tamtej-

To jest cud

Pan Wojciech, niedowierzając temu, co się stało, udał się do
kontroli do okulisty w Jordanowie.
Pani doktor po badaniu stwierdziła, że oko jest blade i wygląda bardzo dobrze. Wtedy pan Wojciech
dał jej wypisy ze szpitali z Krakowa i z Katowic, które kobieta długo przeglądała. Kiedy zapoznała
się z dokumentacją, jeszcze raz
zbadała oko pana Wojciecha. „Widziałem, że to wszystko zrobiło na
niej wielkie wrażenie. Na koniec
oświadczyła mi, że to cud i trzeba
Bogu dziękować” – wyznał Wojciech Rapacz.

Mężczyzna od
wielu lat był związany z Kalwarią Zebrzydowską. Pierwszy raz na Kalwarii był niedługo po
drugiej wojnie światowej – przed swoją Pierwszą Komunią Świętą. Potem
z tatą jeździł na Wielki Tydzień,
a z mamą latem. Kiedy się ożenił,
na Kalwarię „ciągnął” swoją żonę
i dzieci. „Pod koniec lat 80. na
stałe zaczęliśmy pielgrzymować
do Kalwarii w gronie rodzinnym
– my z dziećmi, siostra ze swoimi
dziećmi i brat ze swoimi. Wspólnie modliliśmy się, korzystając ze
śpiewnika kalwaryjskiego i modlitewników. Do naszej rodzinnej grupy dołączyli znajomi i inni
pątnicy. Zawsze byliśmy na odpustach – w Wielkim Tygodniu i we
Wniebowstąpienie. Od samego
początku uczestniczyłem w pielgrzymce rodzin” – opowiadał Wojciech Rapacz.

Krzysztof Witkowski przeszedł w wieku 44 lat prawostronny udar niedokrwienny i był sparaliżowany. Kiedyś się
topił, potem miał wypadek samochodowy, a innym razem lekarze chcieli mu wszczepić rozrusznik serca. Spadł
z rusztowania z sześciu metrów i miał uszkodzony kręgosłup, a w nodze pięć śrub łączących połamane kości.
Żyje i pracuje, a w dowód wdzięczności za to stworzył
w Częstochowie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
Krzysztof Witkowski, właściciel i kustosz muzeum, nie chce mówić o trudnych momentach swojego życia. Za to
chętnie wspomina swoje spotkanie z Janem Pawłem II. „Ojciec Święty w 1980 r.,
10 września, przejeżdżał obok mnie na
placu św. Piotra. Miałem tylko możliwość
zawołać: «Ojcze Święty, masz pozdrowienia z Częstochowy!». Zatrzymał się i po-

wiedział: «A co ty robisz, synu, w tej grupie
z Niemcami?». Odpowiedziałem: «Zgubiłem się, Ojcze Święty». «To już mi się więcej nie gub. Błogosławię ciebie i całą twoją
grupę». I pojechał” – opowiada.
W dowód wdzięczności za życie
i zdrowie niemal u stóp Jasnej Góry pan
Krzysztof stworzył Muzeum Monet i Medali, które dziś już raczej jest Muzeum

Pontyfikatu Jana Pawła II. Oprócz numizmatów znajdują się tam pamiątki po
św. Janie Pawle II, m.in.: replika pierścienia, szaty liturgiczne, stuła i nieodebrana
piuska papieska, a także replika pastorału.
Wizyta w tym muzeum – jak mówi
pan Krzysztof – jest swoistą wizytą-audiencją u św. Jana Pawła II.

– polskim Lourdes

Jubileusz 140-lecia objawień Matki Bożej i 50. rocznicę koronacji cudownego obrazu przeżywa w tym roku Sanktuarium Matki Bożej
w Gietrzwałdzie. Słynie ono z licznych dokonujących się tam uzdrowień.
Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne.

27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justyn- i umieszczona figura Niepokalanego Poczęka Szafryńska wyszła z mamą z kościoła cia. Potem można płótno dla uleczenia chow Gietrzwałdzie. Nagle Justynka zauważy- rych kłaść u stóp figury”.
ła na pobliskim klonie coś białego. Podeszła
Matka Boża wielokrotnie nakazywai spostrzegła jasność, a w niej postać – Pięk- ła ludziom, by byli posłuszni swoim kapłaną Panią z długimi włonom. Rozpatrując kwestię
sami siedzącą na żółtym Cudowny obraz Madonny z Dzie- kłamstwa i składania fałkrześle, a potem zstępu- ciątkiem, zwanej Matką Bożą szywych przysiąg, stwierjące z nieba dzieciątko Gietrzwałdzką, był już w tym dziła, że ktoś, kto dopuszubrane w sukienkę, ze miejscu podczas konsekracji ko- cza się tego grzechu „nie
złotymi skrzydełkami ścioła w 1580 roku. Uroczysta jest godny wejść do niei wiankiem na głowie.
koronacja obrazu miała miej- ba”. „On jest do tego nasce 10 września 1967 roku. Aktu mówiony przez szatana,
Prośba o różaniec
tego dokonali: prymas Polski ks. który teraz przed końJustynka kilka razy kard. Stefan Wyszyński, metro- cem świata (...) obchospotykała się z Maryją. polita krakowski ks. kard. Karol dzi ziemię jak zgłodnia30 czerwca 1877 roku Wojtyła i biskup warmiński Józef ły pies, aby pożreć ludzi”
miejscowy proboszcz Drzazga. W uroczystości wzięło – stwierdziła.
polecił zapytać Piękną udział 32 arcybiskupów i biskuDzień 8 września
Panią, czego od nich pów oraz prawie 200 tys. wier- miał być ostatnim dniem
żąda. „Życzę sobie, aby- nych. W 1969 roku po kradzieży objawień. Zasmucona
ście codziennie odma- koron musiano dokonać rekoro- tym faktem dziewczynka
wiali różaniec” – powie- nacji obrazu.
usłyszała wówczas słodziała w języku polskim
wa: „Nie smućcie się, bo
Maryja.
Ja będę zawsze przy was”.
1 lipca ukazująca się postać przedsta- Wielu ludzi usłyszało tego dnia dziwne głowiła się: „Jam jest Najświętsza Maryja Pan- sy i zaobserwowało nadzwyczajne zjawiska
na, Niepokalanie Poczęta”. Po jakimś czasie atmosferyczne.
obiecała uzdrowienie chorych, polecając im
Maryja pojawiła się jeszcze 12, 15 oraz
jednak, by gorliwie odmawiali różaniec. 6 lip- 16 września. Ostatnie słowa Matki Bożej
ca objawiająca się Piękna Pani nakazała: „Ma brzmiały: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.
tu być wystawiona murowana Męka Boża
„Moja żona Maria, z domu Stanig, cierpiała na niebezpieczną chorobę oczu. Wezwani
lekarze (...) oświadczyli, że ta choroba, chociaż uleczalna, wymaga długiego czasu. Przepisane lekarstwo ulżyło wprawdzie cierpieniu, nie wzmocniło bynajmniej wzroku, tak
że żona musiała stale przebywać w ciemnym pokoju. Dopiero po użyciu wody i płótna
z Gietrzwałdu ustąpił powoli ból i po 5 dniach mogła zupełnie dobrze znosić światło słoneczne, mogła podjąć pracę, czego przedtem nie była w stanie robić.
Podpisani: Paulina, nauczyciel oraz ksiądz Weichsel, proboszcz”.

Spowiadał się

u Ojca Pio
Doktor Giulio Michele Siena znał osobiście Ojca Pio. „On asystował przy ślubie
moich rodziców. On mnie ochrzcił i udzielił mi Pierwszej Komunii Świętej. Byłem
jego ministrantem” – wspomina Włoch.

W pamięci dr. Sieny mocno zapisał
się dzień, kiedy po raz pierwszy się spowiadał.
„W przeddzień Pierwszej Komunii
Świętej przygotowałem się do spowiedzi.
Oczywiście spowiedź miała być u Ojca
Pio. Muszę powiedzieć, że zdarzało mi
się widzieć penitentów odprawianych
przez Ojca Pio bez rozgrzeszenia. Widziałem również takich, którzy byli wygonieni z konfesjonału, zanim zdążyli uklęknąć.
Kiedy sam miałem stanąć przed trybunałem Bożym, całe to wydarzenie wywoływało u mnie pewien rodzaj podniecenia.
Myślałem: «A jak mi nie da rozgrzeszenia, jak przyjmę Pierwszą Komunię Świętą? Co powiem rodzicom? Chrzestnej?
Braciom?». Uznałem, że jedyne wyjście
to nie iść do spowiedzi do Ojca Pio. Nie
mogłem zrobić inaczej. Poszedłem zatem
do spowiedzi do ojca Tomasza, który «załatwił sprawę» ze mną chętnie i szybko.

Spotkanie z Ojcem Pio

Zaraz potem przyszedł mój tata. Wziął
mnie za rękę i zaprowadził do Ojca Pio do
pierwszej spowiedzi. Trudno było powiedzieć «nie» mojemu tacie. Jak tylko uklęknąłem u kratek konfesjonału, Ojciec Pio
spojrzał na mnie rozbawiony – widziałem
to w jego oczach – i zapytał: «Kiedy ostatni

raz byłeś u spowiedzi?». Prawdę mówiąc,
nie spodziewałem się takiego pytania.
Poczułem się złapany w pułapkę. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć.

Doświadczył świętości

Widząc moje zakłopotanie, Ojciec Pio
nie pozwolił mi otworzyć buzi i ojcowskim tonem, kładąc mi rękę na głowę, powiedział: «Możesz iść. Jutro spotkamy się
rano na Pierwszej Komunii Świętej. Czekam na ciebie o piątej rano»” – wspomina
dr Siena i dodaje od razu, że w tym momencie doświadczył osobiście świętości
Ojca Pio i zrozumiał, że z nim „nie da się
bawić w chowanego”.
„Wiele razy aż do jego śmierci chodziłem potem spowiadać się właśnie
do niego. Nigdy nie zostałem odesłany
przez Ojca Pio. Za każdym razem, kiedy
mówił sakramentalne słowa: «Ja odpuszczam ci grzechy, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego», w moje serce wstępował
pokój i radość. Po zakończeniu spowiedzi pytał mnie o mamę, o tatę. Zawsze
pamiętał, że jestem najstarszym bratem
w rodzinie. Doradził mi również szkołę” – mówi dr Giulio Michele Siena, który obecnie jest redaktorem naczelnym
pisma Grup Modlitwy „La Casa Sollievo
Della Sofferenza”.
fot. M. Pabis

Wotum dla Matki Bożej

fot. M. Pabis
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mnie, że jestem zdrów i wychodzę do domu. Poszedłem więc
do pani ordynator, a ona powiedziała mi: «Czy pan wie, że dzisiaj wychodzi pan do domu?».
Po mojej głowie krążyły różne
myśli. Do pełnej doby pobytu
na klinice brakowało pięć godzin, a ja jechałem do domu
– opowiadał mężczyzna.

W Gietrzwałdzie
fot. F. Mróz

Konieczny przeszczep

szej kliniki z przerażeniem oglądał
chore oko pacjenta. Po konsultacji z innym lekarzem stwierdzili,
że na razie nie może być mowy
o żadnym przeszczepie, gdyż oko
jest otwarte i trzeba zabezpieczyć
go najpierw przed utratą.
Pan Wojciech przechodził
wiele różnych badań i konsultacji.
Z tego, co działo się wokół niego,
jasno wynikało, że jest przygotowywany do operacji. „Kolejnego
dnia rano w czasie pierwszego
badania w ciemni pani ordynator powiedziała: «Oko jest inne”.
Początkowo nie zwróciłem na
to uwagi, ale po kilku minutach
lekarka zabrała całą moją dokumentację i przekazała innemu
lekarzowi. Trwały konsultacje, zadawano mi wiele pytań. W końcu
poproszona na konsultację pani
prof. Gierek-Łapicka w czasie badania oka stwierdziła, że ona nie
widzi żadnej potrzeby ingerencji,
że z okiem jest wszystko w porządku. Wydawało mi się, że to
sen, ale lekarze poinformowali

fot. arch.

Pan Wojciech od dłuższego czasu miał problemy z oczami. Ponieważ prawe oko bardzo
mu dokuczało, we wrześniu 2005
roku zgłosił się do szpitala w Krakowie. Ponownie zawitał tam miesiąc później, gdyż widział coraz
słabiej. „Wtedy lekarze stwierdzili,
że mam pęknięte oko i nastąpiła
jego perforacja. Dwukrotnie próbowano wykonać mi zabieg, ale
ze względu na całkowity rozpad
rogówki udało im się założyć tylko
jeden szew na obrzeżu oka. Poinformowano mnie wtedy, że grozi
mi utrata oka” – opowiadał Wojciech Rapacz, dodając, że podpisał wówczas zgodę, iż w razie wystąpienia zakażenia zgadza się na
amputację chorego narządu.

Związek pana Wojciecha
z Kalwarią pogłębił się w czasie
problemów z oczami mężczyzny.
„Kiedy byłem w szpitalu w Katowicach, bardzo się modliłem. Widziałem figurę Pana Jezusa z Kalwarii, dobroduszną twarz Jana
Pawła II, który tak bardzo kochał
to miejsce, i tak umiłowaną przeze mnie Matkę Bożą Kalwaryjską.
Prosiłem gorąco, abym mógł chodzić po dróżkach. O uzdrowienie
oka nawet nie prosiłem, gdyż
przyjąłem to cierpienie z pokorą”
– podkreślał pan Wojciech.
W tym czasie także
inni modlili się w intencji pana Wojciecha. „Moi
pątnicy, którym przewodniczyła żona z wnukiem,
gorąco się modlili o pomyślną operację. Ofiarowali Mszę Świętą w kalwaryjskim sanktuarium w tej
intencji, a syn jednej z pątniczek odprawił też w tej intencji
Mszę Świętą. Zostaliśmy wysłuchani – bo czyż może być bardziej
udana operacja od tej, której nie
trzeba wykonywać? Przeżyłem to
wszystko bardzo głęboko. Ileż wylałem łez radości i wzruszenia. Wiele razy zadawałem sobie pytanie:
jak to się stało, że Bóg pochylił się
nade mną, człowiekiem tak prostym, grzesznym i słabym?” – mówił mężczyzna.
Pan Wojciech wyznał, że całym sercem wierzy, iż doznał
cudu, i w ramach dziękczynienia
złożył jako wotum Matce Najświętszej to, co miał najcenniejszego – swoją obrączkę ślubną.

fot. M. Pabis

za sprawą
Pani Kalwaryjskiej

Obrączka – wotum za cud
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Doktor Giulio Michele Siena na spotkaniu czcicieli św. Ojca Pio,
które odbyło się w czerwcu br. w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach.

reklama

www.pomagamyjezusowi.pl
Łączą nas dobre postanowienia
Strony przygotowała Małgorzata Pabis
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fot. arch. K. Ziemca

Bez wiary nie ma życia

Z Krzysztofem Ziemcem rozmawia Mariusz Talarek

reklama

nie kilka słów do ucha i wtedy dowie się czemu tak się dzieje.
Czy bycie wierzącym można łączyć
z życiem znanego i popularnego
dziennikarza? To jest łatwe, czy niesie jakieś trudności ze sobą?
Wiara w świecie twórców jest tematem trudnym. Jest to świat bardzo
mocno zlaicyzowany, bardzo mocno skomercjalizowany. Wiele osób
po prostu nie ma potrzeby jakiejkolwiek wspólnoty z wiarą. Dla wielu
osób z tego świata wiara jest wręcz
czymś takim, co ciągnie w dół. Nie
rozumieją jeszcze tego, bo może nie
spotkali nikogo takiego na swoim
życiowym rejsie, kto by im pokazał,
że jest inaczej.
W moim świecie dziennikarskim
jest to trochę łatwiejsze niż w świecie artystycznym, aktorskim, bo
tam normą jest raczej brak związ-

ku z Bogiem, z religią. Kto ma jakiś
taki związek i jeszcze się tego nie
wstydzi, próbuje to pokazywać, jest
często pokazywany palcem jako jakiś taki co najmniej dziwak, a może
i nawet głupiec. Nie jest to łatwe, ale
myślę, że każdy ma swoje problemy
– zarówno profesor z uniwersytetu,
inżynier na budowie czy praczka
i sprzątaczka w swoim trudzie.
Przeżył Pan w swoim życiu trudne
chwile, okres związany z chorobą.
Jak Panu udało się to przetrwać?
Moim wspomożycielem był Jan Paweł II.
Nie jest tajemnicą, że był Pan związany z bł. ks. Jerzym Popiełuszką...
Chodziłem na Msze Święte za Ojczyznę do kościoła na warszawskim Żoliborzu. Byłem wtedy w liceum. Myślę, że dla każdego warszawiaka, nie

tylko wierzącego, kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu był oazą
wolności, takiego normalnego
świata, za którym wszyscy tęskniliśmy. Ksiądz Jerzy mówił starą prawdę z Biblii: „zło dobrem zwyciężaj”,
a swoim życiem pokazał, że
to jest możliwe – bardzo
trudne, bardzo wymagające, ale możliwe.
Powiem szczerze, że
byłem człowiekiem,
który jak prawie każdy licealista chodził
na koncerty, jeździł
do Jarocina na festiwale muzyczne,
chodził na dyskoteki, a z drugiej
strony był w moim
życiu ks. Jerzy. Na
pewno nie byłKrzysztof Ziemiec z Mariuszem Talarkiem,
bym dzisiaj tym
autorem wywiadu.

człowiekiem, którym jestem, gdyby
nie jego świadectwo. Znam go nie
z książek, tylko z życia. Bez wątpienia ks. Jerzy był dla mnie wzorem.
Jest to dla mnie namacalny wzór kapłaństwa, poświęcenia oraz pokory.
Co by Pan powiedział dzisiaj ludziom, którzy przeżywają jakieś wewnętrzne kryzysy?
Ja codziennie przeżywam kryzys.
Dziś świat jest tak skomplikowany,
szczególnie ten, w którym ja pracuję, czyli dziennikarski, że codziennie
wstaję i kładę się z bólem serca, z bólem głowy... Strasznie trudny świat, więc
nie wiem, co poradzić
innym, bo sam bym
chciał usłyszeć taką
poradę dla siebie.
Każdy z nas niesie
swój krzyż, chociaż
często okazuje się,
że jest to krzyżyk
malutki, który nam
się wydaje jakiś
bardzo poważny
i ciężki, a w rzeczywistości jest to właśnie nasza misja dana
fot. M. Talarek

Czym jest dla Pana wiara?
Czymś, co bardzo pomaga w życiu.
To taka przystań, która zawsze przyjmie, a po drugie zawsze da schronienie, szczególnie w tych momentach najtrudniejszych, a one często
się zdarzają. Czasem są to małe, czasem większe załamania, żale, które
gdzieś tam podmywają nasze fundamenty, na których się stoi. Wiara
zawsze pomaga w tym, żeby przeżyć, żeby przetrwać ten najtrudniejszy moment. Daje sens temu
wszystkiemu, w czym żyjemy. Myślę sobie, że bez wiary nie ma życia. Przyroda bez wody umiera, tak
i człowiek bez wiary też po jakimś
czasie bez wątpienia umrze. Będzie
to odczuwał, być może nie będzie
potrafił tego nazwać, nie będzie
potrafił powiedzieć, „co się ze mną
dzieje, dlaczego?”, dopóki nie spotka na drodze kogoś, kto mu szep-
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nam przez Boga i musimy ją wykonać od początku do końca.
„Dobre Nowiny” czytają ludzie młodzi, poszukujący. Jakich rad by im
Pan udzielił?
Jeśli mogę coś powiedzieć ludziom
młodym, to że młodość to czas, kiedy możecie szukać. Próbujcie pewnych rzeczy, oswajajcie się z nimi,
dlatego że dorosły świat jest brutalny. Kiedy ten dorosły świat postawi
was naprawdę przed egzaminem
i trudnym wyborem, to jeśli wcześniej posmakujecie pewnych rzeczy, będziecie wiedzieli, że nie warto
iść w jakąś tam stronę. To już będzie
wielka sprawa.
Młodość to jest taki czas, kiedy trzeba dokonywać małych wyborów,
ale właśnie po to, żeby być silniejszym, aby potem tego większego,
prawdziwego wyboru dokonać
w życiu dorosłym, dojrzałym, gdy
zaczniemy pracować, gdy być może
dostaniemy takie zadanie, od którego będzie w naszym życiu i nie tylko
naszym bardzo dużo zależało.
Każde doświadczenie buduje, także to trudne. Dopiero później, z dystansem się przekonujemy, że to

wszystko miało swój głęboki sens.
To, że cierpieliśmy, płakaliśmy, służyło czemuś. I zawsze tak jest, tylko
do tego potrzeba trochę czasu i pokory, która też zmusza do myślenia
i tłumaczenia sobie pewnych rzeczy,
że to jest najlepsze dla mnie, mimo
że przez jakiś czas krzywdzi, boli.
Nie oceniać więc kogoś zbyt szybko, zbyt pochopnie. Nie niszczyć
innych ludzi. Dzisiaj niestety duża
część młodych ludzi uważa, że jeśli
chcą być kimś, to muszą być wyraziści, a tę wyrazistość postrzegają
przez pryzmat swojego bardzo zauważalnego zachowania. I najczęściej, jeśli ktoś młody nie ma jeszcze za wiele do powiedzenia, bo za
mało książek przeczytał, za mało
w życiu zobaczył, za mało przeżył,
to myśli sobie, że zdobędzie tę inność, popularność przez swoje
chamstwo, które mam wrażenie,
że czasami graniczy już z barbarzyństwem. Ludzie wobec innych,
wobec tych, których mają wokół
siebie zachowują się po prostu
w sposób beznadziejny. Czasami
zastanawiam się, bo to jest wręcz
taka zwierzęca nienawiść, do czego ona dalej nas doprowadzi.

Dzisiaj ludzie są w stanie wyzywać
się na Facebooku, Twitterze, pisząc
sobie anonimowe emaile. Za chwilkę być może będą się szarpali na ulicy, a potem będą może dawali sobie po razie albo i nożem pod żebro.
Czy tego chcemy? No chyba nie...
Więc myślę, że dzisiaj to jest choroba młodych ludzi, którzy nie potrafią dostrzec w życiu tego, co jest najważniejsze. Nie potrafią, bo nie mają
dobrego wzoru. Prawdziwe wzorce
są gdzieś na końcu list u młodzieży.
Na samym początku są te nieprawdziwe, mniej dobre dla nich.
Widzę tu ogromną rolę domu, rodziców. Takie dziecko, które nie wynosi
pewnych rzeczy z domu, siłą rzeczy
nie ma skąd czerpać wzorców. Idzie
w brutalny świat i staje się takie
samo jak przestępca, który robi bardzo złe rzeczy. Ten młody człowiek
zapatrzony w niego, a nie w swojego ojca, będzie go naśladował,
czym doprowadzi siebie i innych do
zguby. Mówię trochę jak belfer czy
jakiś starszy człowiek, ale niestety tak jest. Tak zaczynam już to postrzegać i patrzeć na życie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

reklama
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Cokolwiek zwiążesz na ziemi...
C z y s ł owa „ Co ko l w i e k
zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”
(Mt 16,19) można odczytywać jako przyzwolenie Jezusa na stwierdzanie nieważności sakramentu małżeństwa? O tym jak rozumieć sens tego stwierdzenia Jezusa do Piotra rozmawiamy z o. Piotrem Blajerowskim SJ, dogmatykiem
z wykształcenia, związanym przez wiele lat z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Co Bóg złączył, człowiek
niech nie rozdziela

W tej decyzji Jezusa widać
także, że ma On nadzieję, iż apostołowie będą działać w roztropności i w Duchu prawdy o nadrzędności Pana Boga prowadzącego nieustannie Kościół, którego zadaniem jest przecież pełnienie Jego woli. Niektórzy bibliści wprost tłumaczą, że apostołowie mają na ziemi wiązać tak jak
jest wiązane w niebie. Mamy tu
więc zarazem swego rodzaju dowolność działania przy jednocze-

śnie ogromnej odpowiedzialności względem Boga.
W przypadku odnoszenia
rozważanych słów do małżeństwa jest jeszcze granica, którą
wyraźnie zaznaczył także Chrystus: „Co Bóg złączył, człowiek
niech nie rozdziela” (Mt 19,6),
a więc jasne określenie tego, że
małżeństwo jest nierozerwalne.
Dopiero w tym świetle odbieramy wielowiekowe doświadczenie i mądrość Kościoła, przez które odkrywano, jak najlepiej doprecyzować sytuacje, w których
możliwe jest orzeczenie stwierdzenia nieważności sakramentu
małżeństwa.
Dla przykładu można wymienić Przywilej Piotrowy, czyli
prawo do rozwiązania małżeństwa, w którym przynajmniej
jedna ze stron jest ochrzczona, a pomiędzy małżonkami nie doszło do współżycia. Przez wieki Kościół
dochodził do prawdy, że
orzekanie o nieważności
małżeństwa powinno się
opierać na dogłębnym
odkrywaniu, czy ludzie są rzeczywiście

Wola Boża
jest rzeczą nadrzędną

A zatem, pomimo iż Kościół
rozumie te słowa Chrystusa jako

Pod patronatem „Dobrych Nowin”

100-lecie
objawień w Fatimie

Uczczą Boże Miłosierdzie

Wota
Polaków

W niedzielę 20 sierpnia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędą czciciele Bożego Miłosierdzia z całej Polski. Dzień
wcześniej o godz. 19.30 odbędzie się koncert „Jezu, ufam Tobie” z okazji
15. rocznicy konsekracji sanktuarium przez Jana Pawła II oraz ku pamięci
ks. kard. Franciszka Macharskiego w pierwszą rocznicę jego śmierci.

fot. M. Pabis

Po Polsce w Pielgrzymce Pokoju peregrynuje Monstrancja
Fatimska. Jest to dar przygotowany na stulecie objawień
Matki Bożej przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia.

tów rozmieszczone w aureoli oraz
fragment skały księżycowej wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych
dodatkowych elementów posiada
certyfikat NASA.
Fatimska Monstrancja odwiedziła już m.in. Jasną Górę, Zakopane, Kalisz, Piekary Śląskie, Kalwarię
Zebrzydowską oraz Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. We wrześniu wyruszy wraz
z polskimi pielgrzymami do Fatimy.
mp

Msze Święte w niedzielę zostaną odprawione w porządku świątecznym. Na każdej
Eucharystii zostanie odmówiony akt zawierzenia pielgrzymów i świata Bożemu
Miłosierdziu. Mszy Świętej o godz. 10.30
będzie przewodniczył ks. kard. Stanisław
Dziwisz, a o godz.15.20 – ks. abp Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski.
W czasie całego dnia na terenie
sanktuarium prezentowane będą dzieła
miłosierdzia, jakie na co dzień dokonują
się w Łagiewnikach. Pielgrzymi będą mofot. M. Pabis

W czasie tej szczególnej pielgrzymki zbierane są pieniądze na
drugie polskie wotum dla Maryi
– pierwsze hospicjum dziecięce na
Litwie.
Monstrancja przedstawia Maryję obleczoną w słońce. U Jej stóp
znajduje się księżyc. W centrum,
w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje się miejsce, w którym umieszczany jest Najświętszy Sakrament.
Symboliczną wartość monstrancji
podkreślają fragmenty 12 meteory-

związani przez Boga, czy wystąpiły jakieś przeszkody – związane
na przykład z nieprawidłowym
zdrowiem psychicznym – które
to uniemożliwiły.

fot. Antonio Guillem/shutterstock

Pełnomocnictwo

Zrozumienie wypowiedzi Jezusa nie jest łatwe, wielu może
uznać te słowa za odgórne udzielenie apostołom przyzwolenia na
rozwiązywanie związków zawartych przed Bogiem. Sytuacja jest
nieco bardziej skomplikowana.
Szukając właściwego zrozumienia tego tekstu, trzeba się odwołać do historii narodu wybranego

i tradycji Kościoła. Należy wskazać, że w Izraelu istniała mocna
instytucja udzielania pełnomocnictwa, o wiele silniejsza niż ta,
którą znamy dzisiaj – ten, kto
udzielał pełnomocnictwa, nie
mógł zmienić decyzji tego, którego wydelegował. Chrystus w pewien sposób udziela tu ogromnego pełnomocnictwa apostołom. Czyni to jednak w wielkim
zaufaniu – liczy na aktywność
człowieka, na jego rozsądek i powołuje apostołów oraz św. Piotra
jako rozumnych administratorów
czy też właśnie pełnomocników.

dodanie pewności, że ma prawo
się posunąć do rozstrzygnięć,
których konsekwencje są wieczne, to jednak mają być one podejmowane w pokorze i świadomości, że kontynuuje on posługę Tego, który jest absolutnie doskonałym pełnomocnikiem Ojca
w Niebie, czyli Chrystusa. Bo to
właśnie wola Boża i Jego obecność w takich decyzjach jest rzeczą nadrzędną, wbrew której nie
można działać zbyt swobodnie,
nawet przy dużych naciskach
świata, i decydować pochopnie,
zwłaszcza o losach małżeństwa
sakramentalnego.
not. łk

gli nabyć wartościowe książki Domu Wydawniczego „Rafael” i zobaczyć filmy: Ślady stóp,
Jak Bóg da oraz Teraz i w godzinę śmierci.
Szczegóły dostępne będą na naszym
FB – www.facebook.com/DobreNowiny/
– oraz na stronie internetowej sanktuarium: www.milosierdzie.pl.
mp

Święty Maksymilian Maria Kolbe był
nie tylko wielkim świętym i wybitnym
przedsiębiorcą, lecz także... wynalazcą. Wynalazł „etereoplan” – statek
kosmiczny służący „do dotarcia poza
naszą ziemię, np. do księżyca i do innych planet, a może nawet do dalekich
gwiazd”.

rys. arch. Sanktuarium w Niepokalanowie

Ojciec Kolbe – uważnie słuchając w latach 1913-1914 wykładów
z fizyki na Uniwersytecie Gregoriańskim, wymyślił, że gdyby wystrzelonemu pociskowi kilkukrotnie nadawać – mnożąc wybuchy
(poprzez poszczególne moduły)
– dodatkowy pęd, to może udałoby
się go wynieść w końcu poza atmosferę Ziemi na orbitę okołoziemską.
Święty franciszkanin przewidział też większość trudności, na
jakie mogli napotkać przebywający
w przestrzeni kosmicznej astronauci, m.in. brak powietrza i ciśnienia
(statki kosmiczne muszą wytwarzać sztuczną atmosferę), istnienie
meteorów i trudności poruszania
się w próżni. Rozpatrywał również
możliwość lotów bezzałogowych
i „zwierzęcych”.
Opisany w artykule pomysł
Maksymiliana Kolbe – przesłany
przez niego w 1918 r. do włoskiego magazynu naukowego „Scienza
per tutti” – był na owe czasy, jak
twierdzą współcześni naukowcy,
genialny. W przypadku lotów kosmicznych kluczowe było bowiem
pokonanie siły ciążenia i osiągnięcie
pułapu 100 km nad powierzchnią
Ziemi.
Pierwszym załogowym statkiem kosmicznym, który znalazł
się w Kosmosie był – w 1961 r.
– Wostok1 z Rosjaninem Jurijem
Gagarinem na pokładzie.

Abyście się spotkali...
Jak znaleźć dobrego męża lub dobrą żonę? Angielscy katolicy proponują odmawiać nowennę
do św. Rafała Archanioła – patrona „szczęśliwych
spotkań”. To właśnie on jako Boży wysłannik szczęśliwie połączył proszących Boga o pomoc Tobiasza
i Sarę – pannę, której siedmiu poprzednich mężów zły
duch zabił w noc poślubną, „zanim była razem z nimi, jak to
jest właściwe dla żon”. Oto ta modlitwa:
Święty Rafale, posłał cię Bóg, byś pomógł Tobiaszowi
w wyborze dobrej i cnotliwej małżonki. Pomóż, proszę, także
mi w tym ważnym wyborze, który wpłynie na całą moją przyszłość. Ty nie tylko pomogłeś Tobiaszowi w znalezieniu żony, ale
także dałeś mu wskazówki, które powinny być najważniejsze dla każdego chrześcijańskiego małżeństwa: „Módlcie się razem przed podjęciem ważnych decyzji”. Amen.

fot. arch. Sanktuarium w Niepokalanowie

Święty Maksymilian
w kosmosie
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Bądź Ty zawsze
Matką
nam!
Pewnego razu św. Bernard
z Clairvaux – jeden z najznamienitszych cystersów w historii tego
zakonu i wielki czciciel Matki Bożej
– modlił się wraz z innymi zakonnikami przed Jej figurą. Śpiewał słynną
antyfonę Ave Maris Stella, czyli Witaj, Gwiazdo Morza. Kiedy dotarł
do słów „Monstra te esse Matrem”,
czyli „Okaż, żeś jest Matką”, stało się
coś niebywałego. Ukazała się prawdziwa Matka Boża z Dzieciątkiem
i... nacisnęła swoją pierś, z której
wytrysnęło mleko, wpadając strumieniem wprost w rozchylone usta
zatopionego w ekstazie św. Bernarda. Zakonnik mówił później, że
smakowało ono jak miód.
Ten niezwykły cud stał się tematem wielu
najbardziej frapujących kościelnych obrazów
zwanych Lactatio Bernardi. Nie był to wcale
pierwszy raz, kiedy Matkę Bożą przedstawiano jako Karmicielkę. Najczęściej ukazywano Ją
jednak podającą pierś Dzieciątku, choć zdarzały się również obrazy, na których tryska mle-
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kiem w usta ludzi pogrążonych w mulistym
bagnie czyśćca.
Mleko Matki Bożej wskazuje na Jej rolę
Matki wszystkich wiernych. To mleko czułej,
macierzyńskiej miłości i miłosierdzia, troski,
pokrzepienia, mądrości, źródło Bożych tajemnic, symbol czystej, nieskażonej, zbawiennej
prawdy; odnosi się też do tajemnicy wcielenia,
wskazując, że Bóg stał się człowiekiem.

Anegdoty z życia świętych
Sześć sakramentów i...
Błogosławiony Fryderyk Ozanam (1813-1853) był naukowcem i działaczem społecznym,
historykiem literatury, profesorem paryskiej Sorbony oraz doktorem filozofii i prawa. Przyjaźnił się z nim wybitny
francuski dominikanin i kaznodzieja Henryk Lacordaire – dobry, ale często miewający swoje „niepokorne”, oryginalne własne zdanie syn Kościoła. Zakonnik wróżył Ozanamowi świetlaną przyszłość. „Jest
tak odważny, tak dobry, że – zobaczycie – zostanie
wielkim księdzem i wielkim biskupem” – powtarzał.
Kiedy w 1841 r. Ozanam się ożenił, Lacordaire nie
krył rozczarowania. „Biedny Ozanam, wpadł w małżeńskie sidła” – stwierdził. Kilka lat później Lacordaire przybył do Rzymu i został przyjęty na audiencji
przez papieża bł. Piusa IX. „Chodź, Ojcze, chodź!
Zawsze słyszałem, że Pan Jezus ustanowił siedem sakramentów. A ty teraz zmieniasz «reguły gry». Twierdzisz oto, że Pan Jezus ustanowił sześć sakramentów
i jedno sidło! – stwierdził z humorem papież. – Nie,
Ojcze. Małżeństwo nie jest sidłem, to wielki sakrament” – dodał.

Jak się ogolić, nie mając
twarzy?
Wesoły, prosty i przyjazny włoski
pasjonista bł. Dominik od Matki Bożej Barberi (1792-1849) posługiwał
w Anglii. Niestety, angielszczyzna
człowieka, który pozyskał dla Kościoła przyszłego kard. Johna Henry’ego
Newmana, pozostawiała bardzo wiele
do życzenia. Pewnego dnia w Birmingham powiedział księżom, że
żaden człowiek nie może być dobrym
księdzem, jeżeli nie jest dobrym...
partaczem! A wygłaszając kazanie
dla zakonnic, stwierdził: „Without
face one could not be shaved” („Bez
twarzy niepodobna być ogolonym”).
Rozśmieszył tym ponoć te poważne
kobiety aż do łez. A chciał im tylko
powiedzieć: „Without faith one could
not be saved”, co znaczy: „Bez wiary
nie można być zbawionym”. Językowe
subtelności zupełnie go jednak przerosły.
Stronę przygotował Henryk Bejda
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