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Wielki
Post
Specjalnie
dla „Dobrych Nowin”

O wierze i roli rodziny
w swoim życiu
mówi aktorka
Dominika Figurska

Czas postu, modlitwy i jałmużny.
Ksiądz profesor Jan
Machniak wyjaśnia
dlaczego powinniśmy pościć i czym
post różni się od...
odchudzania.

„Teraz i w godzinę śmierci”
Mariusz Pilis
i Dariusz Walusiak
opowiadają
o kulisach pracy
przy filmie
o sile modlitwy
różańcowej

Wesprzyj „Dobre Nowiny”!

Stygmaty

Znaki szczególnego
wybrania przez Boga

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

A dlaczego post przed Wielkanocą nazywamy Wielkim Postem?
Wielki Post, ponieważ trwa 40 dni na
wzór tego, który przeżywał Jezus. Jest
podzielony na siedem tygodni – niedziele nie należą do postu. Kolejne dni
postu są kumulacją czasu rezygnacji
z dóbr i większego otwarcia na Słowo
Boże, rozważanie Męki Pańskiej. Ten
post nazywany jest wielkim również
dlatego, że chrześcijanie praktykowali
także mniejsze formy postu – np. w wigilie, czyli w przeddzień wielkich świąt.
W średniowieczu zaczęto pościć w piątki na pamiątkę Męki Chrystusa – wówczas zaczęto odmawiać sobie pokar-

mów mięsnych, żeby umartwić swoje
ciało, żeby bardziej zwrócić uwagę na
Mękę Zbawiciela, na jej wartość. Później poszerzano dni postne np. o środę.
Wielki Post jest czasem, który ma przygotować bezpośrednio do „wielkich
świąt” – świąt Zmartwychwstania.
Dwa razy w Wielkim Poście obowiązuje
tzw. post ścisły. Po co on jest?
Post ścisły w Środę Popielcową i w Wielki Piątek związany jest z przyjmowaniem
tylko trzech posiłków w ciągu dnia – dwa
są skromniejsze, a jeden dopuszczalny
jest pełniejszy, składający się z dwóch
dań; zawsze w te dni rezygnuje się z pokarmów mięsnych. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby ograniczyć potrzebę
przyjmowania pokarmów. Zwłaszcza
we wspólnotach zakonnych w te dni pości się o chlebie i wodzie albo w ogóle
wyklucza się przyjmowanie jakiegokolwiek pokarmu. W ten sposób podkreśla
się potrzebę umartwienia zmysłów, rezygnacji z pewnej przyjemności, bo posiłek
zawsze jest związany z przyjemnością
konsumowania. Ta rezygnacja ma być
otwarciem oczu, duchowych oczu.

formy postu. Dużo zależy od charakteru wykonywanej pracy, bo pracownik
fizyczny, który potrzebuje dużo energii,
powinien się dobrze odżywiać. Ale nawet w takim przypadku rezygnacja z obfitości posiłku może służyć jego zdrowiu.
Nie bałbym się zalecać postu zarówno
ze względów religijnych, jak i ze względów czysto praktycznych. Statystyki
mówią, że bardzo wielu Polaków choruje na cukrzycę czy otyłość. Zwłaszcza
ta ostatnia jest spowodowana nadmiarem posiłków lub spożywaniem zbyt
wielu produktów wysokokalorycznych
– cukier, ciasta, słodycze. Zachęcałbym
do postu.
Dziś rozwijają się różnego rodzaju formy postu. Na przykład dr Dąbrowska
proponuje spożywanie samych warzyw
– odbywa się to oczywiście pod kontrolą lekarza, często w wyspecjalizowanych
ośrodkach, żeby organizm miał odpowiednią ilość energii czy białka, a jednocześnie żeby mógł stracić zbędny
tłuszcz, który jest przeszkodą dla naszego zdrowia. Słyszałem kiedyś taką wypowiedź lekarza, że gdyby wszyscy pościli,
byłoby więcej ludzi zdrowych.

Ksiądz jako proboszcz zalecałby swoim
parafianom post o chlebie i wodzie?
Na terenie mojej parafii mieszkają siostry klauzurowe – klaryski i bernardynki.
W ich wspólnotach o wiele częściej niż
dwa razy w roku podejmuje się post ścisły. Natomiast świeccy, zwłaszcza dorośli, mogą i powinni podejmować różne

A co z tymi, którzy w Wielkim Poście postanawiają odmówić sobie np. słodyczy
czy generalnie zmienić dietę, ale raczej
dlatego, żeby schudnąć?
Wielki Post jest zawsze związany z tajemnicą męki i śmierci Pana Jezusa, jest przygotowaniem do Świąt Zmartwychwstania. A zatem wszystkie praktyki w tym

Jaki jest sens rezygnacji – w ramach postu – z pokarmów mięsnych, kiedy często można je zamienić na sery czy owoce morza, które nierzadko są o wiele bardziej luksusowe?
Mięso było zawsze najdroższym pokarmem spożywanym przez człowieka. Produkty roślinne były powszechnie dostępne, bo każdy mógł wyhodować coś u siebie w ogrodzie, natomiast chów zwierząt
wymagał większego wysiłku. Dziś to bardzo się zmieniło. Masowa hodowla bydła, trzody czy drobiu sprawiły, że wołowina, wieprzowina, a zwłaszcza drób są
powszechnie dostępne. Myślę jednak, że
trzeba pozostać przy tej tradycji nie tylko
ze względów finansowych, chociaż dobrej jakości mięso nadal jest w cenie. Ale
trzeba by ograniczyć nadmiar konsumpcji tłustego mięsa, zwłaszcza dla celów
zdrowotnych. W tej kwestii powinniśmy
słuchać się rozumu, bo można popaść
w drugą skrajność, zwłaszcza jak widzimy popularność roślinnych eko-produktów, które są bardzo drogie. Mówi się,
że te produkty są zdrowsze, ale może
w tym czasie warto zastanowić się, czy
nie wystarczą nam zakupy niższej jakości. To może być forma postu religijnego,
a równocześnie stwarza możliwość podzielenia się z potrzebującymi.

fot. M. Pabis

Skoro to tak dawna tradycja, to czy jest
jeszcze aktualna? Potrzebna nam dzisiaj? Na czym polega jej aktualność?
Współczesny post to jest pójście po śladach Jezusa. Ten motyw zawsze jest najważniejszy. Myślę, że dla uczniów Jezusa Chrystusa post nigdy nie straci swojej
aktualności. Z drugiej strony post dzisiaj
staje się szczególnie ważny, ponieważ zalewa nas materializm i konsumpcjonizm.
Współczesny człowiek jest bardzo otwar-

ty na różnego rodzaju dobra
– od jedzenia i ubrań, po dobra techniczne i kulturalne.
W każdym człowieku jest
taka tendencja, żeby mieć
coraz więcej; żeby wszystko
było coraz bardziej doskonałe. Chrystus, który wychodził na
pustynię, zakładał bardzo prosty
strój i przyjmował naturalne pokarmy, które dawała pustynia. Z jednej strony uciszenie zmysłów, bo taki jest sens
postu, z drugiej otwarcie się na tę sferę
duchową.
Sensem dzisiejszego postu jest wyciszenie tego wszystkiego, co jest związane ze
zmysłami i namiętnościami, by bardziej
wrażliwa stała się sfera duchowa i w ten
sposób była gotowa na słuchanie i odpowiadanie na Słowo Boga.

czasie – modlitwa, jałmużna
i post powinny być umotywowane religijnie, czyli naśladowaniem Jezusa
niosącego krzyż. Dlatego
w niedzielę proponujemy
naszym wiernym śpiewanie
gorzkich żali, które pomagają w rozważaniu
Męki Pańskiej, podobnie jak piątkowe
drogi krzyżowe.
Jeśli patrzymy na
te aspekty przeżywania Wielkiego Postu, to szczególnie
zachęcałbym do świadomej jałmużny,
rezygnowania z przyjemności, np. chodzenia do kina, kupowania słodyczy czy
nawet ubrań, które nie są konieczne. Po
to, żeby zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze przeznaczyć dla człowieka
biednego.
Formą postu, poza spożywaniem w mniejszej obfitości, może być też kupowanie
mniejszej ilości chleba, żeby on się nie
marnował, żebyśmy nie musieli wyrzucać
go na śmietnik. Myślę, że każdy dobrze zna
obszary w swoim życiu, gdzie może wprowadzić jakieś ograniczenia – z jednej strony, żeby zaoszczędzić, z drugiej, żeby nie
marnować. Nadmiarem można się podzielić z innymi.

W Ewangelii wg św. Mateusza
czytamy: „Kiedy pościcie, nie
bądźcie posępni jak obłudnicy.
Przybierają oni wygląd ponury,
aby pokazać ludziom, że poszczą.
(...) Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie
ludziom pokazać, że pościsz, ale
Ojcu twemu, który jest w ukryciu” (Mt 6,16-18). Jak pokazać Bogu, że się pości?
W Starym Testamencie praktyki pokutne i postne były
związane także z rezygnacją
z pewnych form higieny, dlatego Pan Jezus mówi: umyj
twarz. Namaszczenie włosów drogocennymi olejkami było z kolei formą przygotowania się do pewnej radości – robili
to ludzie, którzy szli na ucztę, na wesele. Chrystus zachęca, żeby zrezygnować
z demonstracyjnego przeżywania postu,
by wskazać, że w tym wymiarze liczy się
wewnętrzna postawa – intencja, z jaką
my przyjmujemy postawy pokutne.
fot. M. Pabis

Skąd w Kościele tradycja poszczenia?
Kościołowi przykład
daje Pan Jezus, który
pościł przez 40 dni,
prz ygotowując się
w ten sposób do podjęcia publicznej działalności. Ewangeliści mówią
fot.
M. Pabis
o tym, że „wyszedł na pustynię” i żywił się tylko tym, co dawała
pustynia. To jest znak dla uczniów Jezusa Chrystusa. Sięgając jeszcze dalej,
można powiedzieć, że wielcy prorocy
Starego Testamentu opuszczali skupiska ludzkie, by na pustyni doświadczać
samotności, ciszy, a jednocześnie po to,
żeby słuchać Boga. Post, którego wzorem jest post Jezusa Chrystusa, to z jednej strony doświadczenie siebie samego,
swojego ciała przez rezygnację z posiłku,
z wystawnego życia, a z drugiej strony to
wsłuchiwanie się w głos Boga – odejście
od świata po to, żeby jeszcze głębiej słyszeć głos Boga.

fot. iStockphoto

O tym, jak
pościć nie tylko
w Wielkim Poście
z ks. prof. Janem
Machniakiem,
teologiem
duchowości,
rektorem
Międzynarodowej
Akademii Bożego
Miłosierdzia
i proboszczem
krakowskiej
parafii Wszystkich
Świętych rozmawia
Przemysław
Radzyński.
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Jak dobrze pościć, żeby mieć siłę na
świętowanie Wielkanocy? Czy później
należy popuścić pasa i nadrobić zaległości?
Podejmowanie praktyk pokutnych,
szczególnie postu, jest związane z pewnym niebezpieczeństwem. Dziś wiele
mówi się o anoreksji, bo są osoby, które rezygnują z jedzenia ze względów estetycznych. Chrześcijanom to raczej nie
grozi, bo w religijnym poście ważna jest
motywacja. Ale ważne jest to, żeby po
poście nie wpadać w drugą skrajność
– objadanie się. Post ma pomóc w tym,
żeby zachować wewnętrzną równowagę. Dobrze jest w tym czasie doświadczyć głodu, który zwróci uwagę na innych głodnych, a także na to, jak my zaspokajamy swoje poczucie głodu. No
i trzeba pielęgnować w sobie tę religijną
postawę, żeby post był chęcią zjednoczenia z Chrystusem.

Drodzy Czytelnicy!
To już trzeci numer „Dobrych Nowin” trafia do Waszych rąk w tym roku. Cieszymy się, że nasza bezpłatna gazeta ewangelizacyjna cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nakład poprzedniego numeru – 200 tysięcy egzemplarzy – rozszedł się
w pięć dni! Moglibyśmy rozesłać go jeszcze w wiele różnych miejsc, ale nasze zgromadzone środki nie pozwalają na to, aby drukować większą liczbę gazet. Liczymy
na to, że nasi Czytelnicy, widząc wartość tej gazety, włączą się w jej wydawanie,
wpłacając na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin” (szczegóły na str. 15).
Już niebawem będziemy przeżywać Triduum Paschalne, a po nim uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego. Z tej okazji życzę, by ten szczególny czas był dla Was
czasem duchowego wzrostu i przylgnięcia do cierpiącego, a potem zmartwychwstałego Chrystusa. Mam nadzieję, że przyczynią się do tego teksty, które zawarliśmy
w tym numerze. W sposób szczególny polecam rozmowę z ks. prof. Janem Machniakiem o poście oraz wywiad z aktorką Dominiką Figurską o wierze i o rodzinie.
Bożych Świąt!
Małgorzata Pabis
redaktor naczelny
malgorzatapabis@rafael.pl

Mimo trwających nadal
masowych protestów we Francji zalegalizowano tzw. małżeństwa homoseksualne i adopcję
dzieci przez pary jednopłciowe;
w szkolnych podręcznikach forsowana jest ideologia gender,
nowe normy oświatowe zagroziły powstawaniu katolickich
szkół, mnożą się profanacje
i ataki na kościoły, kompletnym
fiaskiem zakończyły się programy deradykalizacji muzułmańskiej młodzieży.

Niemiecki trener, który jest protestantem
ze Szwabii, opowiedział o swojej wierze Davidowi Kadelowi, autorowi książki Fussball-Bibel.
Zwierzył się w niej m.in. z tego, że gdy był mały,
jego mama Elżbieta siadywała wieczorami przy
jego łóżku, opowiadała mu o kochającym Bogu
i razem się modlili („Uważałem to za wspaniałą rzecz” – mówi), a dziś na zakończenie każdego dnia modli się ze swoją żoną Ullą, choć – jak
przyznaje – zdarza mu się wtedy... zasnąć.

Wiara w Boga
niczym gwiazda na niebie

Z dzieciństwa wyniósł też obraz Boga karzącego: „Tu były dwie instancje: ojciec, który
w weekend wraca do domu, i groźba: «gdyby
to tylko kochany Bóg widział»”. Mając taki ob-

Prosi Boga
o siłę
i roztropność

raz Boga, długo chodził po świecie z wyrzutami sumienia, aż pewnego dnia zrozumiał:
„On jest tutaj i akceptuje mnie takim, jakim
jestem”.
„Dla mnie wiara w Boga jest niczym stała gwiazda, która zawsze jest na niebie” – wyznaje 44-letni Klopp i dodaje, że nie jest oczywiście wolny od błędów, słabości i grzechów.
„Zasadniczo w moim życiu jest nieprawdopodobnie wiele powodów, aby dziękować Bogu
co minutę”. Uważa też, że modli się do Boga
w sposób „zdrowy i otwarty” i takiego zrozumienia modlitwy życzy każdemu. Do kościoła
chodzi często, ale o zwycięstwo swojej drużyny nie modli się nigdy. Prosi tylko o siłę i roztropność, aby mógł podejmować właściwe
oceny i rozwiązania. „Jest tyle ważniejszych

fot. AFP/EastNews

Jest wierzącym chrześcijaninem, modli
się ze swoją żoną katoliczką, a wiarę i samego Boga uważa za „wiernego towarzysza”, który często właśnie wtedy daje mu
siłę, gdy nie ma już na co liczyć. Kto to? Nie
zgadlibyście! Chodzi o Juergena Kloppa
– wybitnego trenera piłkarskiego, autora wielkich sukcesów Borussii Dortmund,
a ostatnio menedżera FC Liverpool.

rzeczy od futbolu, a Bóg ma więcej do roboty, niż tylko troszczyć się o piłkę nożną”
– dodaje z humorem.

Wielki trener, skromny
i pokorny człowiek

Polacy lubią krewkiego, pełnego
ekspresji Kloppa, a on ceni Polaków, których trójka: Robert Lewandowski, Łukasz
Piszczek i Jakub Błaszczykowski grała
w Borussii Dortmund pierwsze skrzypce.
Dobrze wiedzieć jednak, że to Bóg jest
źródłem jego siły i jego pokory. To pewnie dlatego ma tak wielkie poczucie humoru i potrafi się śmiać z samego siebie.
Dobro drużyny liczy się dla niego
bardziej niż indywidualne popisy zawodników – jako kandydata do Borussii odrzucił kiedyś pewnego piłkarza, który po
strzeleniu bramki okazywał zbytnią radość z tego, że to on zdobył gola, a nie
cały zespół – a i porażki potrafi przyjmować z godnością i pokorą. Po przegranej
Liverpoolu z Sevillą w finale Ligi Europy
przyznał, że jego zespół nie zagrał jeszcze
na tyle dobrze, żeby zasłużyć na wygraną.
hb

Jim Caviezel
Tysiące Polaków podjęło post i pokutę, wynagradzając Jezusowi za bluźnierczą
pseudosztukę Klątwa. „Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością.
Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę św. Jana Pawła II, co jest szczególnie bolesne dla Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści
i deprecjonowanie ludzkiego życia” – napisał w oświadczeniu ks. Paweł Rytel-Andrianik.
Rzecznik KEP zaapelował o modlitwę wynagradzającą za bluźnierstwo.
W wielu świątyniach, m.in. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie, w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie odbyły się specjalne modlitwy ekspiacyjne.
mp
Aktor powinien być przez reżysera zapraszany do współtworzenia dzieła. (...) Ogromną utratą, która dzieje się od kilkudziesięciu lat, to utrata tego, o czym pisał Jan Paweł II w liście do artystów. Sztuka przestaje służyć prawdzie, dobru i pięknu. Zapomniano takie pojęcie
jak „katharsis”, o którym pisał Arystoteles. Mówił o tym, że takiego
oczyszczenia przez sztukę człowiek potrzebuje. A więc zachęcam
publiczność, jako szef teatru, głosujcie Państwo swoją obecnością
-O
na dobre rzeczy. Nie należy krzyczeć tylko przeciwko złemu, co jest fot. arc
icz
h. I. Dro b oto w
słuszne, ale trzeba też wskazać, że są rzeczy dobre i piękne.
Izabela Drobotowicz-Orkisz, założycielka i kierownik Teatru Hagiograf
im. św. Teresy z Lisieux sekcji Karola Wojtyły

Wyzwolenie kontynentu: Jan Paweł II
i upadek komunizmu to wyprodukowany
z rozmachem i obsypany nagrodami dokument ukazujący jeden z największych
w historii przykładów triumfu mocy ducha nad systemowym złem. Narratorem
w filmie jest Jim Caviezel, znany m.in. z roli
Jezusa w Pasji. W polskiej wersji usłyszymy
Radosława Pazurę.
Historię człowieka niezachwianej wiary, niezłomnego obrońcy godności człowieka, który odegrał fundamentalną rolę w wyzwoleniu z komunizmu Europy Środkowej i Wschodniej, przybliżają widzom m.in.
George Weigel, kard. Stanisław Dziwisz czy
Carl Anderson. Twórcy zadbali o oryginalne
świadectwa epoki; zdjęcia, bogatą dokumentację filmową i fragmenty przemówień papieskich. Całości dopełnia znakomita muzyka Joego Kraemera, który tworzył choćby do
takich kinowych hitów jak Mission Impossible.
Film powstał dzięki Rycerzom Kolumba, największej katolickiej męskiej organizacji bratniej. Rycerze obecni są także

w Polsce (4,7 tys. mężczyzn). Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność,
braterstwo i patriotyzm.
Założycielem organizacji był ks. Michael
McGivney, który w 1882 roku w USA zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny założyciela.
Film Wyzwolenie kontynentu wyemituje Telewizja Polska Program 1 w niedzielę
2 kwietnia o godz. 13.05 bezpośrednio po
programie Między niebem a ziemią.
t

Samba dla Najświętszej Panienki
Przed postem był karnawał. A jak karnawał, to oczywiście Brazylia. A jak
Brazylia, to organizowane w największych miastach kończące karnawał
masowe parady szkół samby. Niestety, podczas defilad roznegliżowanych
tancerek i tancerzy dochodzi często do profanacji symboli religijnych. Jedna ze szkół samby z Sao Paulo postanowiła to zmienić i zabawić się w pobożny sposób: zaśpiewać i zatańczyć o Maryi i dla Maryi – sambą uczcić
Matkę Bożą z Aparecidy.

is

Protesty Francuzów

Wyjątkowy film
w rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II

. Pab

Spokój sumienia

Pokrętnie dowodzono, że
emisja reklamy z zadowolonymi z życia i aktywnymi osobami z trisomią 21 jest... niewłaściwym wyrażeniem szczęścia,
ponieważ „prawdopodobnie
narusza spokój sumienia kobiet,
które legalnie dokonały innych
osobistych wyborów”; a poza
tym reklama ta nie jest „przekazem w interesie ogółu”. Przypomnijmy, że we Francji w okresie płodowym zabijanych jest
96% dzieci z zespołem Downa,

„Francja stała się ideologiczną dyktaturą. Nie można
otwarcie rozmawiać o islamie,
homoseksualizmie i aborcji.
Kobiecie, dla której ciąża jest
problemem, nie można zaproponować niczego innego jak
aborcję” – stwierdził Antoine
-Marie Izoard, redaktor naczelny „Famille Chrétienne”, w wywiadzie, którego udzielił Radiu
Watykańskiemu.
Na szczęście wiele wskazuje na to, że po spodziewanej we
Francji zmianie władzy obrońcy
życia znów będą mogli swobodnie działać, a trend forsowania
cywilizacji śmierci zostanie zatrzymany i odwrócony. Zauważalne jest również odradzanie
się katolicyzmu. Francuzi coraz
częściej doceniają „wartości rodzinne”, a w obliczu ataków islamistów – także katolickie „korzenie narodowe”. Czy tylko nie
za późno?
hb

świętego (wybranego na dany miesiąc)
oraz krótkie rozważanie do Słowa pisane przez ks. Rafała Jarosiewicza; „POP
– Przeczytaj, Obejrzyj, Posłuchaj!”, czyli
informacje o wartościowych filmach,
książkach, konferencjach, artykułach,
itp.; pomoce do codziennego wzrastania w wierze; fragment z Dzienniczka
św. s. Faustyny; informacje i ciekawostki o Bogu i religii oraz wiele innych treści. Za pomocą SMS-a możesz wziąć również udział
w konkursie z nagrodami,
oddać komuś jakąś rzecz
lub otrzymać taką, której
potrzebujesz.
To Ty i wyłącznie Ty decydujesz, jakie treści chciałbyś dostawać. Wypróbuj
zatem SMS Z NIEBA. Naprawdę warto!
***
Pomysłodawcą SMS-a Z NIEBA jest
ks. Rafał Jarosiewicz, znany z oryginalnych inicjatyw ewangelizacyjnych
(np. Mobilny konfesjonał, Biblioteka
dla zmarłych, Ewangelia na dachach,
Jezus na stadionie). Pierwszy SMS ze
Słowem Bożym oraz z myślą świętego
wysłany został 1 listopada 2006 roku.
hb

Jim Caviezel, Radosław Pazura, dwie
nagrody Emmy za
najlepszy dokument
i zdjęcia, muzyka
Joego Kraemera...
Tego filmu nie można przegapić...

fot.
M

a reklama skierowana była do
kobiet stojących przed wyborem czy pozwolić im żyć.
Francuski parlament poszedł jeszcze dalej – przyjął
ustawę zakazującą szerzenia
w internecie informacji mogących odwieść kobietę od aborcji. Za przekroczenie nowego
prawa rząd przewidział dwa lata
pozbawienia wolności i 30 tysięcy euro kary!

„Osoba niewierząca przyszła po raz
pierwszy do domu przyszłych teściów.
Zaczynają jeść obiad. «W naszym domu
jest zwyczaj, że zawsze przed rozpoczęciem posiłku się żegnamy» – mówi
przyszła teściowa. Niewierząca na to:
«W naszym domu czegoś takiego nie
ma. Dopiero żeśmy się przywitali, a już
mamy się żegnać?». PS: Małżeństwo
wierzącego z niewierzącą nie tylko
w kwestii obiadu może napotkać wiele problemów”.
Dobry dowcip, i to od samego księdza, możesz dostać każdego dnia na swoją komórkę. Wystarczy, że
skorzystasz z darmowej
aplikacji SMS Z NIEBA. Ale
żart to tak naprawdę tylko
czubek góry lodowej wysyłanych przez „Niebo” interesujących tekstów...
Uruchamiając aplikację SMS Z NIEBA (pobrać ją można w Google Play
i App Store), możesz wybrać nieco ambitniejsze treści. Przesyłane w różnych
– stałych porach dnia – SMS-y podzielone są bowiem aż na 22 grupy tematyczne. Na swoją komórkę codziennie możesz otrzymywać m.in. fragment Słowa
Bożego (z czytań z danego dnia), myśl

Ekspiacja po „Klątwie”

Nie przegap!

fot. KofC

Niedawno we Fancji wytoczono sądowe „działa” przeciw emisji reklamy społecznej
prezentującej uśmiechnięte
i szczęśliwe dzieci z zespołem
Downa, a od grudnia 2016 roku za ukazywanie negatywnych skutków aborcji można
trafić nawet do więzienia. Co
więcej, niszczona jest tradycyjna rodzina i narastają problemy
z islamistami.

Z „Nieba”
do Twojej
komórki!

fot. ks. P. Kummer

fot. youtube.com/CoorDown

Co z tą Francją?

Fakty są zatrważające. We
Francji króluje dziś
cywilizacja śmierci,
a obrońcy życia są prześladowani. Czy jest
szansa, żeby się to
zmieniło?

Fundacja SMS Z NIEBA
oferuje specjalną aplikację, dzięki której każdego
dnia na swoim telefonie
komórkowym możesz
mieć nie tylko cytat z Pisma Świętego, lecz także
inne dobre treści, a nawet
anegdoty i żarty.

is z

Zakazany uśmiech
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fot. facebook.com/pg/eusouvilamaria
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Matka Boża z Aparecidy – Senhora da Aparecida – jest dla Brazylijczyków tym, kim dla
nas Matka Boża Częstochowska – ukochaną Królową i niestrudzoną orędowniczką
u Boga. Co więcej, w tym roku i my, i Brazylijczycy obchodzimy związane z tymi wizerunkami jubileusze 300-lecia. My – koronacji, a Brazylijczycy – cudownego znalezienia
i wyłowienia w 1717 roku czterdziestocentymetrowej terakotowej maryjnej figurki
z rzeki Paraíba do Sul.

To właśnie ten jubileusz natchnął
szkołę samby „Unidos de Vila Maria”
(„Zjednoczeni z Dzielnicy Marii”) do zaprezentowania na sambodromie (we
współpracy z miejscową archidiecezją
i sanktuarium w Aparecidzie) opartej na
materiałach historycznych i teologicznych pokazu: „Aparecida – królowa
Brazylii. 300 lat miłości i wiary w sercu narodu brazylijskiego”. Nie zabrakło przy tym oczywiście pięknych,
okazałych, dopracowanych w każdym szczególe strojów i platform
z historycznymi scenami.
Jak wyjaśnił kierownik szkoły Sidnei França, prezentacja miała być wielką
modlitwą i procesją dla uczczenia Pani
z Aparecidy. I tak właśnie było – pobożnie, bez kontrowersji, erotycznych prowokacji i skandalu.
(hb, na podst. Radia Watykańskiego
oraz www.unidosdevilamaria.com.br)
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Czy Jezus rzeczywiście
pościł przez 40 dni?

Pana Boga

W dniu pogrzebu Patryka jego rodzice otrzymali biały album. Przygotowali go przyjaciele
chłopaka. Wspólne zdjęcia, kilka myśli. „Patryk wybudował sobie pomnik w naszej pamięci.
Dzięki wspomnieniom zawsze będzie blisko nas. Dał nam wszystkim ogromną lekcję życia,
pokazał nam, jak należy walczyć z przeciwnościami losu” – czytamy na pierwszej stronie.

Żył normalnie

„Patryk pokazał, że można być blisko Pana Boga i żyć w radości. Do tego
nie trzeba się zaćpać, zapić. Można żyć
normalnie i mieć w życiu cele. Doświadczony chorobą, bez buntu trwał przy
Panu Bogu. To wzór dla innych” – mówi
ks. Janusz Kilian, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie, były proboszcz parafii św. Wojciecha.
Wspomnienie o chłopaku zostało
opublikowane m.in. na stronie internetowej parafii Miłosierdzia Bożego. „Patryk
zasłużył na to, by świat usłyszał jego historię” – napisała w nim Marta, jego koleżanka.
W parafii św. Wojciecha księża nie
narzucali ministrantom, który z nich ma
być ceremoniarzem. Oni sami wybierali
spośród siebie odpowiednią osobę. „To
kwestia ukształtowania młodych ludzi.
Później oni sami – jeden drugiemu – za-



częli przekazywać tę funkcję. Ja się tym
nie zajmowałem” – tłumaczy ks. Kilian.
Wybór Patryka na tę funkcję wydawał się naturalny. Do jego zadań należało m.in. prowadzenie zbiórek ministrantów. Robił to według własnego pomysłu.
Ksiądz proboszcz na spotkania przychodził, ale nie wtrącał się. „Zawsze był sumienny i obowiązkowy. Na niego można było liczyć i mimo młodego wieku był
bardzo konkretny” – przypomina pochodzący z parafii św. Wojciecha ks. Sławomir Milde. I dodaje, że Patryk po prostu
wiedział, o co chodzi, czego chce. Znał
zakres obowiązków ceremoniarza. Był
dyspozycyjny dla parafii.
Karol, wspominając brata, przypomina, że marzył o studiowaniu prawa.
„Miał przywódczy charakter i swoje zdanie, z którym liczyli się jego rówieśnicy
– uśmiecha się Bartosz Kamecki, kolega.
– W szkole pełnił nieformalną funkcję klasowego adwokata. Gdy trzeba było coś załatwić, robił to Patryk”.

Choroba

Problemy ze zdrowiem zaczęły się
w liceum. Diagnoza była szokująca – nowotwór złośliwy. „Choroba go nie zmieniła. Był, tak jak wcześniej, radosny. Ta radość z niego emanowała. Nie powiem, że

ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ
W „DOBRYCH NOWINACH”

Twoją reklamę zobaczy ponad 200 tys. odbiorców w całej Polsce!

BIURO REKLAMY „DOBRYCH NOWIN”



zaprasza do kontaktu
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00
tel. +48 606 377 104
e-mail: beata@prodoks.pl

W przedwakacyjnych wydaniach
„Dobrych Nowin” obowiązują
ceny promocyjne!



ZAPRASZAMY!

się z nią pogodził, ale przeżywał ją w sposób, jaki po ludzku trudno wytłumaczyć.
Dzięki łasce Pana Boga chorobę tę przeżywał w radości. I przede wszystkim z Pa-

nem Bogiem – opowiada ks. Sławomir.
– Nie wstydził się nawet braku włosów”
– dodaje.
„Lubił żartować i śmiać się, był zawsze osobą uśmiechniętą, nawet w bólu
uśmiech nie schodził mu z twarzy”
– wskazuje Bartosz.
„Nie bał się rozmawiać o przyszłości, o tym, co może się zdarzyć” – mówi
ks. Kilian. Często powtarzał: „Niech się
dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba” albo: „Co cię nie zabije, to cię
wzmocni”.
„Ze szpitala Patryk zazwyczaj wracał
w piątek, na weekend. Zamiast od razu
przyjechać do domu, do Kamionki, zostawał w Kwidzynie. Z chłopakami szliśmy na miasto coś zjeść, na jakąś imprezę”
– opowiada Karol. Stan zdrowia Patryka
nie pozwalał na to, by mógł on w Sylwestra 2011 wyjść z domu. Najbliżsi jednak
chcieli, by spędził go normalnie. Rodzice
zostawili „wolną chatę”, znajomi zorganizowali zabawę w domu państwa Macal.
Tej nocy byli razem z Patykiem.

Zadanie dla nas

W styczniu 2012 roku Patryk wraz
z rodzicami udał się do sanktuarium
w Gietrzwałdzie. U Matki Bożej szukał
pomocy w cierpieniu. Później wrócił do
kliniki w Bydgoszczy. Jak się okazało, po
raz ostatni. Stan jego zdrowia pogorszył się w niedzielę 21 stycznia. Odszedł
osiem dni później.
„Relacja między Panem Bogiem
a nim była widoczna” – zaznacza ks. Kilian. Kapłan tłumaczy, że Patryk czerpał
siłę z sakramentów. Od dnia Pierwszej
Komunii Świętej, aż do śmierci co niedzielę przystępował do Komunii Świętej
i raz w miesiącu do spowiedzi. Od spotkania z księdzem i przyjęcia Komunii
Świętej Patryk rozpoczynał także każdy
pobyt w szpitalu. Do tego samego zachęcał pozostałych pacjentów na oddziale.
Przyjaciele w ofiarowanym rodzicom
albumie zapisali nie tylko wspomnienia,
lecz także zadanie dla samych siebie:
„Żyjmy tak, aby trafić w to samo miejsce”.
Agata Bruchwald
Zdjęcia z arch. rodzinnego

W 4. rozdziale Ewangelii według św. Łukasza (Łk 4,1-2) odnajdujemy
fragment o tym, że Jezus na pustyni nic nie jadł ani nic nie pił przez
40 dni. O tym, czy Jezus rzeczywiście pościł na pustyni przez 40 dni i jak
należy przełożyć ten post Chrystusa na swoje życie, z ks. Rafałem Wilkołkiem, założycielem Fundacji Misericors, doktorantem teologii fundamentalnej, rozmawia Łukasz Kaczyński.
Czy Pan Jezus rzeczywiście nic
Odwołując się jeszcze raz do tych
nie jadł ani nie pił przez 40 dni?
40 dni, można powiedzieć, że
Trzeba sobie uświadomić na
symbolizują one długie zmagapoczątku, że liczba 40 jest
nie się z sytuacją, która jest trudw Biblii liczbą symboliczną.
na. Co jeszcze powinien człowiek
Pojawia się ona kilkukrotnie
wierzący odnaleźć w analizowaw ważnych wydarzeniach w Sta- fot.
a nych słowach, by dobrze przeżyć nie
k
ł
ar
ko
rym Testamencie – Mojżesz przeby- ch. ks. R. Wil tylko trwający Wielki Post, lecz także
wa z Bogiem przez 40 dni na Górze Horeb, wszystkie chwile trudne w swoim życiu?
40 lat Izraelici wędrują po pustyni z Egiptu. Myślę, że słowem kluczem jest tutaj wyciszeDlatego trzeba się mocno przyjrzeć, o co nie. Pustynia jest niewątpliwie miejscem cichodziło autorowi biblijnemu.
szy – tam jest obecne słowo, ale nie nasze.
Post jest zatem pewnym oddaleniem, by
To znaczy?
przestać być aktywnym i dać sobie szansę,
Pustynię hebrajską wyraża słowo midbar by usłyszeć Boga.
– jest ono złożone z dwóch członów. Mi
oznacza „z, od”, a dabar – „słowo”. Można to A poza wyciszeniem? Bo niektórzy podejmuwięc przetłumaczyć: „miejsce, gdzie dowia- ją przed Wielką Nocą posty od słodyczy, alkodujemy się czegoś od słowa”, przestrzeń, holu itp. Czego tak naprawdę potrzeba?
gdzie Pan Bóg daje nam jakieś słowo. Więc Człowiek idący na pustynię musi się zastanoPan Jezus poszedł na pustynię, by usły- wić, co ze sobą zabrać. Nie może wziąć dużeszeć siebie – Słowo – i poznać, jaką ma mi- go bagażu, bo będzie za bardzo obciążony.
sję w planach Bożych. To przecież się dzie- Pustynie w Ziemi Świętej to nie był piasek,
je przed jego publiczną działalnością. Nie ale przeważnie skorodowane skały. A więc
mamy źródeł historycznych, ale ta właśnie trudna do przemierzenia przestrzeń. Więc
symbolika słowa i kształt języka hebrajskiego myślę, że koniecznie w każdym poście, któpozwala spojrzeć na to wydarzenie z właści- ry nas dotyka, trzeba porzucić zbędne cięwej perspektywy. A więc nie myślenia o tym, żary, które nas przygniatają do ziemi czy też
czy rzeczywiście Pan Jezus dał radę wytrzy- męczą, nie pozwalając skupić się na słowie
mać bez jedzenia przez 40 dni.
pochodzącym od Boga.
W takim razie, jak właściwie odczytywać
ten fragment Ewangelii, zwłaszcza słowa
o pokusach diabła, na które wystawiany
jest Chrystus?
W czasie, gdy w życiu człowieka następują pokusy, poznaje on siebie najbardziej.
Pokusy dotyczące Syna Bożego pokazują
nam, jak nawet szatan w planach Bożych
jest ostatecznie ujęty. To znaczy każde jego
działanie, pozornie autonomiczne i prowadzące do zła, staje się okazją do głębszego
poznania siebie, także w przypadku Chrystusa. Pokusy, na które wystawiany jest Jezus nie tylko pozwalają mu poznać siebie,
lecz także opowiedzieć się po konkretnej
stronie. A On jasno opowiada się po stronie Boga.

A czym dla księdza osobiście jest obraz
Chrystusa poszczącego tak długo na pustyni?
Kiedyś słyszałem, że liczba 40 symbolizuje
także karę Bożą. Więc ten fragment odsyła
mnie do myślenia o swoich uchybieniach.
Oczywiście, Pan Jezus na pustyni nie myślał
o swoich uchybieniach, jeśli już to myślał
o grzechach ludzkich. Podobnie jak przeżywał mękę w Ogrójcu. Może jest to już też
jakaś zapowiedź męki Pana Jezusa – przez
pustynię i kuszenie. Ten fragment bardzo
radykalnie pokazuje mi zatem mój grzech.
Grzech, którym ja się mniej czasami przejmuję niż Chrystus.
Dziękuję za rozmowę.

Kościół nie jest od tego,
by mieszać się w politykę!
Czyżby?

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Kościół i polityka

„Co Kościołowi do polityki!”, „Księża
niech się zajmą spowiadaniem!”, „Biskupi
znów zabrali głos w sprawach, które ich
nie dotyczą!” – uwielbiam te nagłówki. Ich
wzmożoną ilość można odnotować w okolicach Bożego Narodzenia, Wielkanocy
i Bożego Ciała. To takie czasy, gdy każde
medium czuje się w obowiązku napisać
coś o katolickich świętach, więc żeby nie
przesadzić z ilością słowa „Bóg”, „Zbawienie”, „modlitwa”, wyłapuje fragmenty kazań
i krytykuje.
Wróćmy jednak do tego „wtrącania się” Kościoła. Czym jest polityka?
A może raczej warto zapytać, czy
ma wpływ na nasze życie, czy
przenika sferę i prywatną, i zawodową, czy może oddziaływać na
świat, w którym żyjemy i w którym żyć będą nasze dzieci?
Nawet jeśli wyrzucimy
radio i telewizor, jeśli przestaniemy chodzić na wybory, nie będziemy znać
nazwiska premiera i pre-

zydenta, to polityka wciąż będzie wpływać
na nasze życie. Rządzący będą przyjmować
ustawy, zmieniać prawo, decydować o losach naszego kraju.
Jeśli zatem ta magiczna „polityka”, za
którą stoją wybrani przez nas ludzie, ma
wpływ na Ojczyznę, na rodzinę i nas, to czy
Kościół – głoszący Ewangelię, sposób na
życie i na zbawienie, ale też będący wspólnotą ludzi – nie ma prawa zabierać głosu?
Polityka to nie planeta w odległej galaktyce, którą niepotrzebnie zajmują się
duchowni. Nie można być pasterzem, nie
można być następcą apostołów i nie
przywiązywać wagi do życia swoich
wiernych. Miłosierdzie, godność człowieka, dobro, pokój, przebaczenie
– zbiory życia duchowego i politycznego zawsze będą się przenikać.
Sztuczny ich podział szkodzi
zwłaszcza polityce, bo brakuje
w niej najważniejszego – dobra
drugiego człowieka.
fot. arch. W. Kostrzewy

Jako dziesięciolatek zaczął służyć
do Mszy Świętej. Do zakrystii kościoła
św. Wojciecha w Kwidzynie (diecezja elbląska) zaprowadził go jego o rok młodszy brat Karol. Patryk Macal urodził się
16 kwietnia 1992 roku, w Wielki Czwartek. Zmarł po długiej chorobie 29 stycznia 2012 roku.
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Dlaczego Jezus nie odwiódł

Judasza od zdrady?

„Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba],
i podam mu». Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!»” (J 13,26-27). Na pytanie: dlaczego Jezus nie odwiódł Judasza od zdradzenia Go, odpowiada o. Łukasz Buksa OFM,
rekolekcjonista i pomysłodawca ogólnopolskiej akcji ewangelizacyjnej „Obudź się! Możesz więcej!”.
To tak zwane pytanie „pod włos”. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, co Pan
Jezus myślał. Sądzę, że przede wszystkim
trzeba mieć świadomość wyboru, którego
Chrystus dokonuje względem apostołów.
On wie, kogo wybiera. Myślę, że wybierając
Piotra, Jezus wiedział, że będzie on papieżem, ale jednocześnie też wiedział, że Piotr
się go wyprze. Wybierając z kolei Judasza
i powierzając mu troskę o „trzos”, też wiedział, że serce tego człowieka kiedyś „zostanie owładnięte”. Chrystus na pewno cierpiał
z tego powodu, bo miał tę wiedzę, co jest
wyrażone tym gestem zamoczenia chleba
w winie i podania go Judaszowi. Trudno
wręcz sobie wyobrazić ten dramat Boga,
który kocha człowieka i wie, że ten, który
go kocha, zdradzi Go. Właściwe zrozumienie
tego fragmentu wymaga też odwołania się
do wolnej woli, którą Bóg przecież szanuje.
Dokonując wyboru, możemy powiedzieć:
„tak” lub„nie”. Ale to, co ważne – nasz dobro-

wolny wybór odrzucenia miłości
czy zdrady Boga
nie usuwa Jego
miłości do nas. My- fot. Ł
sk i
u
ślę, że słowa, które wy- kasz Kaczyń
powiada do Judasza, by działał czym prędzej, to kolejny dowód Jego miłości – że wie
o pewnych rzeczach, ale mimo nich będzie
go kochał. Trzeba też zauważyć, że to diabeł nakłonił serce Judasza – możemy tu wyczytać, że nawet będąc blisko Boga, szatan
może nakłonić serce człowieka do czynienia
zła i zejścia z drogi zdążania za Chrystusem.
Odczytując te słowa, należy też na pewno
pamiętać, że Pan Bóg prowadzi człowieka
jak najlepiej, ale w tym prowadzeniu szanuje jego wolny wybór. Bo to właśnie wolna
wola jest największym odzwierciedleniem
prawa miłości, którego uczy Pan Bóg.
łk
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Specjalnie dla „Dobrych Nowin” Dominika Figurska

Wyzwanie:

Żyć wiarą

Wierzę, że jeszcze wiele zawodowych wyzwań przede mną, a dzieci są
naszym największym skarbem – podkreśla Dominika Figurska, aktorka
filmowa i teatralna, w rozmowie z Izabelą Kozłowską.
Jest Pani mamą piątki dzieci.
Można powiedzieć, że w showbiznesie to ewenement. Taki był
plan na wielodzietną rodzinę?
Planu nie było. Wraz z mężem pochodzimy z rodzin 2+2 i zawsze
myślałam, że taką samą rodzinę założymy. Nigdy nie sądziliśmy, że będziemy mieli
piątkę dzieci. Apetyt
wzrastał w miarę
jedzenia. Za każdym razem, kiedy zachodziłam

w ciążę, myślałam, że to będzie
koniec z wykonywaniem zawodu. Wiadomo, że aktorka musi być
dyspozycyjna, sprawna, zwinna,
gotowa do różnych wygibasów na
scenie. Jak się okazało, po urodzeniu zarówno pierwszej, jak i drugiej
córki mogłam w dalszym ciągu
być aktorką. Co więcej, mogłam grać z córeczką.

Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Zawsze powtarzam, że
najpierw jestem żoną, mamą,
a dopiero potem aktorką. Mam
wielkie szczęście, że wraz z mężem stworzyliśmy tak dużą rodzinę. Przed nami teraz wyzwanie – wychowanie tej gromadki.
Czy jesteśmy dobrymi rodzicami,
okaże się w przyszłości.

Jaką rolę w Pani życiu odgrywa rodzina?

Jak godzi Pani życie rodzinne
z zawodowym?

Bywa to dość trudne. Nic nie odbywa się bezboleśnie. Kiedy mam
czas prób, wówczas rzadziej jestem w domu. Wtedy dzieci czują,
że nie poświęcam im odpowiedniej ilości czasu i zainteresowania. Z kolei kiedy jestem w domu,
wówczas nie pracuję. Dlatego staram się balansować życie rodzinne i zawodowe. Jednak zdecydowanym priorytetem jest dla mnie
rodzina. W czasie ciąż oczywiście
miałam przerwy w graniu, a koleżanki w tym czasie grały. Kiedyś
koleżanka powiedziała mi: „Ja robię premiery, a ty rodzisz dzieci”.
Prawda, największą wartością są
moje dzieci. Aktorstwo wciąż jest
moją pasją i sprawia mi wiele radości. Zwykle, kiedy zachodziłam
w ciążę, pojawiała się propozycja
zagrania w jednym, drugim filmie. Wtedy myślałam sobie, że co mam
zagrać, to zagram i nic
mi w tym nie przeszkodzi. Więc bez żalu odmawiałam. Wierzę, że jeszcze wiele zawodowych
wyzwań przede mną,
a dzieci są naszym największym skarbem.

ks. dr Piotr Studnicki

Byłam zaszczycona, że zostałam
zaproszona do bycia ambasadorką Światowych Dni Młodzieży.
Nie kryję się ze swoimi poglądami także na temat wiary, że stanowi ona bardzo ważną część życia. Moja radość była tym większa,
że nie mieściłam się w przedziale
wiekowym uczestników Światowych Dni Młodzieży, a dzięki
temu, że byłam ambasadorką,
mogłam wraz z mężem i starszymi dziećmi w nich uczestniczyć.
Było to jedno z najpiękniejszych
przeżyć. Ogromnym wyróżnieniem dla mnie było to, że czytałam stacje drogi krzyżowej podczas Światowych Dni Młodzieży.
Dla mnie jest to najważniejsza
rzecz, do której użyłam swojego
zawodu i talentu. Od razu komentowałam, że dla takich chwil warto było się uczyć tego zawodu.
Wspomniała Pani o wierze. Czym
ona jest w Pani życiu?
O wierze można mówić pięknie, ale nie to jest najważniejsze.
Ważne jest życie wiarą. Nie ma
wiary bez czynów. Mogę powiedzieć, że wiara stanowi bardzo
ważną część mojego życia. Całe
swoje życie i naszą rodzinę zawierzam Panu Bogu. Z drugiej
strony, jest to bardzo wymagające. Każdego dnia walczę, aby być
godną nazywać się dzieckiem
Boga. Z różnym skutkiem.
Zawsze tak było?
Byłam takim letnim katolikiem.
Osobowe spotkanie z Panem Jezusem dokonało się we mnie
po przeczytaniu Dzienniczka
św. s. Faustyny Kowalskiej. A natrafiłam na niego dość nieoczekiwanie. Dzienniczek jest napisany
w taki sposób, jakby Jezus mówił do każdego z nas. I nie można
przejść nad tym obojętnie. Jestem
świadoma, że nic nie jest nam
dane raz na zawsze i trzeba wciąż
współpracować z łaską. Spotkanie ze św. Faustyną było wiele lat
temu. Od tej pory wiele się wydarzyło, m.in. Światowe Dni Młodzieży, które pogłębiały wiarę. Bóg pomaga nam, stawiając na naszej
drodze „Anioły bez skrzydeł” – tak
jak napisał w swoim wierszu ks.
Marek Chmielewski. To są ludzie,
których spotykamy na co dzień.
W Pani zawodzie niewiele osób
potrafi tak wprost mówić np.
przeciwko zabijaniu nienarodzonych dzieci...
Kiedyś kolega mi powiedział: „Ty
jesteś od niepopularnych decyzji”.
Opowiedzenie się za życiem jest
w dzisiejszych czasach pewnym
wyzwaniem. Łatwiej przycho-

Pasyjna
szkoła
uczuć
dzi wejść w ten popularny nurt.
Obrona życia wynika dla mnie
z naturalnej kolei rzeczy – ja się
urodziłam, dano mi prawo do życia, nie powinno być inaczej. Prawo do życia to jest fundamentalne prawo każdego człowieka.
Kwestia ratowania życia poczętych dzieci jest dla mnie oczywista. Doszło do tego, że kobiety
dały sobie wmówić, iż najpiękniejszy i wyjątkowy dar, jaki mają
tylko one, jest karą. A dziecko,
które rodzi się pod ich sercem,
które powinny chronić i kochać
– zabijają. Jak można małą, bezbronną istotkę postrzegać jako
wroga, którego należy zabić?

Ja tego nie pojmuję. I to nie jest
kwestią wiary. Choć oczywiście
Dekalog jasno mówi – nie zabijaj.
To wynika u mnie z atawistycznych odruchów. Niemy krzyk
– jak powiedział ks. abp Henryk
Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Jestem zdania,
że jeśli z jakichś powodów kobieta nie chce swojego dziecka,
niech urodzi i je odda.
Kilka lat temu wzięła Pani wraz
z mężem udział w kampanii
„Wierność jest sexy”...
Przysięga małżeńska wypowiadana przed Panem Bogiem jest niezwykłą treścią. Dziś, z perspekty-

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.slowomamoc.pl. Dominika Figurska wraz z mężem są ambasadorami inicjatywy „Słowo ma Moc”.

wy 15 lat małżeństwa, w czasie
których bywały lepsze i gorsze
chwile, doceniam treść przysięgi małżeńskiej. Uważam, że aby
małżeństwo było szczęśliwe,
trzeba przestrzegać całej przysięgi, a nie tylko: „ślubuję ci miłość,
wierność i uczciwość małżeńską
oraz to, że cię nie opuszczę aż do
śmierci”. Po tych 15 latach odkryłam, że najważniejszą częścią
przysięgi są słowa: „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący
w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”.
Bez pomocy Pana Boga ciężko
zrealizować pierwszą część przysięgi małżeńskiej.

Uczucia są darem Boga. Stanowią ważny element naszego
człowieczeństwa oraz narzędzie
poznawania i przeżywania świata. Zawierają w sobie ogromną siłę
napędową do twórczego działania
i pięknego kochania. Z drugiej jednak strony, te same uczucia potrafią płatać nam figle, ponieważ często są płytkie, zmienne, słabe i niestałe. Jeśli się im bezmyślnie poddamy, mogą wyprowadzać nas na
manowce, przyczyniać się do hołdowania własnemu ego, doprowadzić do totalnego rozkapryszenia,
zdrady wartości, relacji oraz osób.
W tym sensie uczucia bywają niebezpieczne.

Ofiara miłości

Aby uczucia stawały się w nas
siłą budującą, a nie niszczącą, trzeba je nie tylko znać, lecz także porządkować i ukierunkowywać,
a w ten sposób po prostu wychowywać. W tym zadaniu mistrzem
jest Jezus, szkołą – Jego męka,
a narzędziem – krzyż.
Męka i śmierć Jezusa na krzyżu to doskonale bezinteresowna
i absolutnie czysta ofiara Miłości. Ukrzyżowany objawia Miłość
w samo południe. Jest gorącym
Płomieniem, który wypala brud
naszego egoizmu. Kiedy rozważamy mękę Chrystusa, uczymy
się prawdziwej miłości, która
łączy w sobie stałość i wrażliwość, wierność i czułość,
jednoznaczność w nazywaniu grzechu grzechem
z pokornym szacunkiem do
każdego człowieka, nawet wielkiego grzesznika.
Najlepszą szkołą Chrystusowej miłości jest
Msza Święta. Udział
w Najświętszej Ofierze to wejście w epicentrum Jezusowej

Rozważanie męki Jezusa, do którego w okresie
Wielkiego Postu w sposób szczególnie intensywny zaprasza nas Kościół, może nam przynieść wiele duchowych
korzyści. Jedną z nich
jest wychowywanie naszych uczuć.
„miłości do końca”. Przyjmowanie
„Ciała za nas wydanego” to zjednoczenie z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. To źródło i szczyt najczystszej miłości.

Nabożeństwa

Kościół pomaga nam się przygotować do przeżycia tego „szczytu”, tak aby jak najkorzystniej czerpać z tego Boskiego „źródła”. Sposobów jest wiele, co szczególnie
wyraźnie widać w wielkopostnym
czasie. Te najbardziej popularne
to nabożeństwo drogi krzyżowej
i bolesne tajemnice Różańca. Aby
wejść w „przepaść męki” i chłodzić
„upał serca” rozpalonego egoizmem, namiętnością lub pychą,
pomocne mogą być gorzkie żale.
Codzienna Koronka do Bożego
Miłosierdzia służy medytacji „Jego
bolesnej męki”, w której jest „miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Nie inny cel mają Litania do Krwi
Chrystusa „przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, tryskająca przy biczowaniu, brocząca
spod cierniowej korony, przelana
na krzyżu” oraz Litania do Serca
Jezusa „włócznią przebitego, za
nieprawości nasze startego, aż do
śmierci posłusznego”.
W ten sposób, w ogniu
Bożej miłości, ukierunkowują i wychowują
się nasze uczucia,
hartuje się nasza
ludzka dojrzałość, wypala pełne i piękne człowieczeństwo.

fot. M. Pabis

Pani mąż też jest aktorem...
Zaz w yczaj prosimy
o tzw. rozdzielczość obsadową. Po to, aby jedno
z nas było w domu z dziećmi w czasie, kiedy to drugie
ma próby. Nie zawsze nam się to
udaje i wtedy pojawiają się schody. Na szczęście możemy liczyć
na wsparcie.
Była Pani ambasadorem zeszłorocznych Światowych Dni
Młodzieży. Dlaczego zdecydowała się Pani na tę funkcję?
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Stygmaty

– znaki Bożej męki
Wybrańcy Boży

jący ból. Kiedy się podniosłam,
zauważyłam, że miejsca, w których odczuwałam ból, silnie
krwawią”.
Nie wszyscy wiedzą, że także św. s. Faustyna Kowalska miała stygmaty. Wyjątkowy stygmat
– bo na czole – miała św. Rita
z Cascii.

Pan Bóg wciąż obdarza stygmatami swoich wybrańców.
Otrzymała je w 1983 roku Myrna
Nazzour z Damaszku. Pojawiły się na jej ciele potem jeszcze
pięć razy. Wielu lekarzy badających te rany zgodnie podkreślało, że mają do czynienia ze zjawiskiem, wobec którego współczesna medycyna pozostaje
bezradna. Nikt do tej pory nie
był w stanie po ludzku wyjaśnić natury owego fenomenu.
Rany pojawiają się samoistnie
w okolicach Wielkiego Piątku
i po pewnym czasie znikają.
Jak wyjaśnia Myrna, dzięki stygmatom może mieć
współudział w Męce Chrystusa. Tak też ten dar postrzegali
inni stygmatycy.

Myrna Nazzour,
współczesna stygmatyczka z Syrii,
jest częstym gościem w Polsce.

k

Przyjaciółka felicjanek

W młodości Lillian Halasinski
myślała o tym, żeby zostać zakonnicą. Choć jej marzenie się nie spełniło, wciąż była blisko sióstr felicjanek.
Pewngo dnia odwiedziła ją s. Maria
Lukrecja Laskowski. Zakonnica podarowała jej obrazek z Matką Ange-

lą Truszkowską oraz modlitwą za jej
wstawiennictwem. Zaproponowała
chorej, by prosiła ją o pomoc. Przez
dwa miesiące Lillian Halasinski codziennie prosiła Matkę Angelę o cud
uzdrowienia.

Nadchodziła śmierć

Lillian Halasinski cierpiała tak bardzo, że nie miała wątpliwości, iż dużymi krokami zbliża się do niej śmierć.
4 stycznia 1984 roku wieczorem siedziała w fotelu i płakała. Modliła się:
„Matko Angelo, proszę, uzdrów moje
nogi”. I nagle poczuła obecność zakonnicy, która przyniosła z sobą poczucie pokoju i doświadczenie miłości. Salon wypełnił się zapachem
kwiatów, a chora – po raz pierwszy
od kilku miesięcy – podniosła nogi,
a chwilę później wstała i zaczęła spa-

cerować po domu. Co więcej,
skóra na kończynach przybrała
różowy kolor, a ból całkowicie
zniknął.
Następnego dnia rano Lillian ubrała się i wyszła z pokoju. Mąż, który właśnie szedł,
aby jej pomóc wstać, zaniemówił z wrażenia. „Czuję się
dobrze, Matka Angela uzdrowiła moje nogi” – wyjaśniła
kobieta. Jeszcze tego samego dnia poszła do kościoła,
aby podziękować za otrzymaną łaskę.
Pani Lillian doczekała
beatyfikacji s. Angeli Truszkowskiej. Dożyła 95 lat. Miała sześciu wnuków i jednego
prawnuka.

Lillian Halasinski

Oślepieni światłością

Jak głosi legenda, krzyż w Pacanowie
został wyciągnięty z Wisły. Podanie mówi,
że kiedyś rzeką płynęły trzy figury Chrystusa ukrzyżowanego. Jedna została wyłowiona w Mogile pod Krakowem i umieszczona w tamtejszym sanktuarium. Druga znajduje się w Warszawie, trzecia zaś
czczona jest do dziś w Pacanowie w kościele pw. św. Marcina.

Prosty lud i królowie

Pieta

Jak podaje kronika, po zajęciu Pacanowa w czasie drugiej wojny światowej
dwóch żołnierzy rosyjskich usiłowało zdjąć
krzyż i zniszczyć figurę Chrystusa. Gdy tylko
wyciągnęli ręce po krzyż, oślepiła ich jakaś
nadzwyczajna światłość. Przerażeni uciekli
z kościoła. Innym razem Rosjanie wjechali
do świątyni na koniach. Chcieli z „komnatki”
(kaplicy) zabrać Pana Jezusa i wota.
Jeden z żołnierzy został wówczas sparaliżowany, a reszta żołdaków uciekła. Odchodząc z Pacanowa, żołnierze nieśli ze
sobą wieść: „Tam jest mocny Bóg. Nie dał się
wziąć! Stalin mówił, że nie ma Boga, a w Pacanowie mocny Bóg!”.
Wincenty Adamek zeznał, że w 1945 roku zgłosili się do niego dwaj żołnierze rosyjscy. Kiedy rozpoczął z nimi rozmowę, zapytał
o Pacanów. Wówczas usłyszał, że w miejscowości została spalona świątynia i plebania.
Ocalała jedynie kaplica, w której jest Zbawiciel i że stamtąd błyszczało jakieś niezwykłe
światło.

Liczne łaski

Wierni, którzy przybywają do Pacanowa
i z wiarą modlą się do konającego Chrystusa, często wypraszają potrzebne sobie łaski.
Henryk Platos, przedsiębiorca z Ameryki,
złamał kręgosłup. Kiedy usłyszał o cudownym Panu Jezusie z Pacanowa, wyraził życzenie, aby odprawić za niego Mszę Świętą
przed tym ołtarzem i prosić o uzdrowienie.
Po modlitwach wrócił całkowicie do zdrowia, a gdy przyjechał do Polski, przybył także do Pacanowa, aby osobiście podziękować Panu Jezusowi za otrzymaną łaskę.

w Gostyniu
U stóp Piety – Matki Bożej Bolesnej – w Sanktuarium Świętogórskim
w Gostyniu znajduje się
wotum – srebrna plakietka z Okiem Bożej
Opatrzności. To podziękowanie złożyła przed
laty matka bł. Edmunda
Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek.

fot. M. Pabis

Cukrzyca wyniszczała organizm Lillian
Halasinski. Amerykanka ogromnie
cierpiała, ból wyciskał łzy z jej oczu,
a lekarze nie potrafili jej pomóc. Pewnego dnia poczuła
przepiękny zapach
kwiatów i jej serce
wypełnił pokój. Nogi
przestały boleć. Pani
Lillian nagle i niespodziewanie wyzdrowiała, a Kościół uznał
to za cud.

L

uzdrowiła moje nogi”

illian Halasinski chorowała na cukrzycę. Z biegiem czasu choroba
zaatakowała jej nogi, tak że jedna
kończyna zaczęła nawet gnić. Skóra
w kończynach zmieniła swą barwę
i zaczęło zanikać w nich czucie. Pani
Lillian nie mogła chodzić, była coraz
bardziej zależna od innych. Ból był
tak ogromny, że kobieta godziła się
nawet z myślą o amputacji kończyn.
Lekarze odmówili jej jednak i wysłali
pacjentkę do domu.

Stefan Batory i Jan III Sobieski, a także marszałek Józef Piłsudski i wielu dostojników
z zagranicy i różnych stron Polski. Do pacanowskiego krzyża ze swoimi troskami
i zmartwieniami pielgrzymują wierni z całej
Polski. Liczne wota i zamawiane Msze Święte są dowodem na to, że od wieków Cudowny Pan Jezus w Pacanowie wysłuchuje
swych czcicieli w różnych ich potrzebach.

Przed cudownym krzyżem w Pacanowie modliła się w XIII wieku małżonka księcia Bolesława Wstydliwego – księżna Kunegunda. Do Pacanowa pielgrzymowali m.in.
królowie: św. Jadwiga, Władysław Jagiełło,

fot. arch. sióstr felicjanek

e
rch. sióstr felicjan

z Pacanowa

Stygmatyczka z Syrii

„Matka Angela

fot.
a
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Pewien chłopiec z drugiej klasy zachorował na nowotwór mózgu. Jako że był
jedynakiem, rozpacz jego rodziców była
ogromna. Cała parafia zanosiła modlitwy
do Cudownego Pana Jezusa o jego uzdrowienie. Lekarze nie dawali mu żadnych
szans. Mówili, że przeprowadzą operację,
ale tylko po to, aby ulżyć chłopcu w cierpieniu. Operacja udała się, a po roku nie
było śladu po chorobie. Sami lekarze mówili, że to cud.
Jeszcze inna łaska spotkała mężczyznę,
który pochodzi ze Stopnicy, miejscowości
odległej niespełna 10 km od Pacanowa.
Ów mężczyzna stracił wzrok. Wybrał się
jednak pieszo – prowadzony przez pewnego chłopca – na pielgrzymkę na wrześniowy odpust do Pacanowa. Szedł boso i niósł
krzyż procesyjny. Wszyscy pielgrzymi modlili się o jego uzdrowienie. Kiedy przybyli
do Pacanowa, w czasie Mszy Świętej niewidomy krzyknął: „Ja widzę!”.

fot. M. Pabis

ierwszym stygmatykiem był św. Franciszek z Asyżu. Kiedy przebywał na
górze Alwernia, ukazał mu się serafin. Pod koniec widzenia wydarzyło
się coś niezwykłego. Tak tę scenę opisał Tomasz z Celano, pierwszy biograf
św. Franciszka: „Natychmiast bowiem na jego rękach i nogach zaczęły jawić
się znaki gwoździ, jak to na krótko przedtem widział u Męża ukrzyżowanego,
ponad sobą w powietrzu. Jego ręce i nogi wyglądały na przebite gwoździami w samym środku; główki gwoździ były widoczne na wewnętrznej stronie
rąk i na wierzchniej stronie nóg, a ich ostre końce były na stronie odwrotnej...
Zaś prawy bok, jakby przebity lancą, miał na sobie czerwoną bliznę, która
często broczyła i spryskiwała tunikę oraz spodnie świętą krwią”.
Święty Franciszek chciał ukryć ten szczególny dar. To jednak mu się nie
udało. Wieść o nim rozeszła się po świecie. Wielu chorych po dotknięciu
stygmatów św. Franciszka odzyskiwało zdrowie.

Stygmaty są darem szczególnego wybrania przez Boga. Pojawiają się niespodziewanie na
rękach, nogach, boku oraz na
głowie, czyli w miejscach, w których w czasie męki odniósł rany
Chrystus. Powodują straszliwy
ból, krwawią, a jednocześnie
dają duchową rozkosz.
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Pacanów większości z nas kojarzy
się z... Koziołkiem Matołkiem. „W Pacanowie kozy
kują...” – niemal każdy z nas zna
tę niezwykłą opowieść Kornela Makuszyńskiego. Tymczasem
w tej niewielkiej miejscowości
w województwie świętokrzyskim znajduje się świątynia,
która kryje w sobie cudowny krzyż i relikwie krzyża świętego.

fot. M. Pabis
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Stygmaty posiadało wielu świętych i błogosławionych.
Najmłodsza znana stygmatyczka
miała zaledwie 4 lata – była to żyjąca w XIV wieku Agnieszka z Bawarii, córka cesarza Ludwika IV.
Dary Bożej męki nosili w swoim ciele m.in. św. Ojciec Pio
i św. Gemma Galgani. Ta ostatnia otrzymała je od Matki Bożej. Tak opisała ten moment widzenia: „Maryja rozchyliła swój
płaszcz i okryła mnie nim. W tym
momencie ukazał się Pan Jezus. Wszystkie Jego rany były
otwarte, lecz zamiast krwi wydobywały się z nich płomienie.
Natychmiast te płomienie dotknęły moich dłoni, stóp i serca. Miałam wrażenie, że z bólu
umieram i gdyby mnie nie
podtrzymała Matka Boża, byłabym upadła na ziemię. Gdy
przyszłam do siebie, stwierdziłam, że klęczałam na podłodze.
W rękach, stopach i w sercu
wciąż odczuwałam przejmu-
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Czteroletni Edmund zachorował na ciężkie zapalenie płuc. Kiedy
lekarze przyznali, że nie mogą już
pomóc, jego mama zaczęła się gorąco modlić o życie i zdrowie syna
do Matki Bożej Bolesnej, do której
miała wielkie nabożeństwo. Kobieta miała wówczas widzenie: „Widzi
nagle przed sobą jakoby wznoszącą
się w górze postać Najświętszej Matki Bolesnej, w tym samym kształcie
jak cudowna figura gostyńska, i trzymająca obiema rękoma dzieciątko
w bieli ubrane, które zdawała się spuszczać ku klęczącej matce. Ta na ten widok uszczęśliwiona wydała
okrzyk radości, wyciągnęła
ręce do góry, jakby z rąk Najświętszej Panny swe dziecię
odebrać chciała” – czytamy
w kronice. Kiedy widzenie się
skończyło, stroskana matka
weszła do pokoju, gdzie le-

żał umierający syn i ku swojemu zdziwieniu zobaczyła, że Edmund jest odmieniony i powraca do życia. Nie miała wątpliwości, że to cud...

Odnaleziona
dzięki zwierzynie

W czasach reformacji – na polecenie Anny Zborowskiej, wielkiej
zwolenniczki reformacji – Pieta miała zostać porąbana i spalona. Uderzenia siekiery nie zdołały jednak
w żaden sposób zaszkodzić figurze,
więc zakopano ją w głębokiej studni. Wierni nie wiedzieli, gdzie znajduje się ich Matka Boża. To wracające
z pastwiska zwierzęta zatrzymywały
się zawsze w tym miejscu i kłaniały
się. Zaciekawieni tym ludzie zaczęli
kopać w studni i w ten sposób odnaleźli Pietę. W uroczystej procesji Bolesna Matka Boża została wniesiona do
świętogórskiego kościoła.

Strony przygotowała Małgorzata Pabis

12

kwiecień 2017

13

kwiecień 2017

Różaniec zmienia świat

Na ten film czeka wielu. Czekam i ja. Z wielką radością idę więc na spotkanie z reżyserami: Dariuszem
Walusiakiem i Mariuszem Pilisem. Chcę„wyciągnąć” z nich jak najwięcej, ale nie chcą zdradzać szczegółów. Chcą, by film nas zaskoczył. Chcą, by widz – ten głęboko wierzący i ten„letni” katolik, a może nawet
niewierzący, ten modlący się codziennie na różańcu i ten, który nie bierze go do ręki – pomyślał, jaką
rolę ta modlitwa może odegrać w jego życiu. Teraz i w godzinę śmierci.
Realizacja zdjęć do filmu trwała
ok. 70 dni. Reżyserzy odwiedzili 4 kontynenty i nagrali materiały związane
z różańcem w Polsce, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Filipinach, w USA, Belgii,
Austrii, Portugalii oraz w Nigerii. W sumie mają 150 godzin nagrań, które zajmują ok. 6 terabajtów na dyskach. Z całości materiału wyłonili, jak
mówią, 10 poruszających
historii.

Inspiracją dla twórców filmu było zdjęcie zrobione amerykańskiemu żołnierzowi
w Afganistanie. Fotografia obiegła niemal
cały świat. Żołnierz jest ranny. W wyciągniętej do góry zakrwawionej dłoni trzyma różaniec. „Udało nam się do niego dotrzeć. Ale cała historia potoczyła się zupełnie inaczej niż myśmy sobie to wyobrażali – mówi Mariusz Pilis. – Realizacja zdjęć

była trudna. Czasem czuliśmy bezsilność
i chcieliśmy już rezygnować z wątków, które wydawały nam się atrakcyjne, ponieważ
wszystko działało przeciw nam. Jakby ktoś
starał się zrobić wszystko, żeby nam nic nie
wyszło” – dodaje.

W Afryce

Jako przykład podaje wyjazd do
Nigerii. Kiedy już wydawało się, że nie
uda się tam wyjechać i nagrać materiału o objawieniach, jakie miał bp Maiduguri w diecezji na północnym wschodzie
Nigerii, na ratunek przybyła Opatrzność.
Na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa
przyjechała grupa Nigeryjczyków. Pomogli w organizacji wyjazdu. „W filmie opowiemy trzy historie związane z tym
miejscem” – wyjaśnia.

W Belgii

Mimo że olbrzymia część realizacji zdjęć była szczegółowo zaplanowana, to jednak – jak to zwykle przy produkcji filmów dokumentalnych bywa
– pewne historie, wyjazdy, pojawiały się
nieoczekiwanie „Zaraz po tym, jak miały miejsce zamachy w Belgii (marzec
2016 roku), towarzyszyliśmy br. Janowi
Hruszowcowi OFM Conv, który kierowany dramatycznym listem, wezwaniem
do pomocy, wiózł różańce z relikwiami męczenników z Peru: ojców Michała
i Zbigniewa, którzy stali się patronami
w walce z terroryzmem. „Towarzyszyliśmy narodzinom nowej krucjaty różańcowej przeciwko terroryzmowi” – podkreśla Dariusz Walusiak.

Półtora miliona różańców

Wszyscy pamiętamy Majdan i walki
na Ukrainie. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że w cieniu dramatycznych wydarzeń
na Majdanie rozwijała się zupełnie inna
historia. Historia białego różańca. Do
rąk ludzi trafiło ponad półtora miliona
różańców. Wielu Ukraińców pokochało
tę modlitwę.
„Historia jest niesamowicie ciekawa.
Te różańce trafiły do grekokatolickiego
księdza, który chciał je wwieźć na Ukra-

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
(Lb 6, 24-26)

P
Dariusz Walusiak na Manhattanie
inę. Służby celne (z czasów prezydenta
Janukowycza) nie chciały ich wpuścić
do kraju przez prawie rok. Nieoczekiwanie dla wszystkich, na miesiąc przed
wydarzeniami na Majdanie, pozwolono
je wreszcie wwieźć. Znalazły się w Kijowie. Dokładnie wtedy, kiedy stały się
potrzebne. Wszystkie zostały rozdane, a modlitwa zmieniała bieg historii
w tym kraju – podkreśla Walusiak.

Świadectwo

Dariusz Walusiak, opowiadając o pracy z kamerą, podkreśla, że dni zdjęciowe
były wypełnione po brzegi. „Kiedy jechaliśmy na Filipiny, Mariusz mówił, żebyśmy
zabrali kąpielówki, bo może uda się nam
po pracy wykąpać w oceanie. Okazało
się, że przez 12 dni nie było chwili wytchnienia, a ocean widzieliśmy jedynie
z samolotu, lecąc na wyspę Mindanao”
– śmieje się.
Jako że twórcy filmu mają poczucie
wagi dokumentu, który tworzą, i praca
nad filmem odcisnęła ślad na ich życiu,
postanowili mówić w nim w pierwszej
osobie. „To jest po prostu świadectwo.
Pokazujemy ludzi, którzy przeżyli dzięki
różańcowi niezwykłe historie. Różaniec
miał w nich swój logiczny udział. Pewna
kobieta opowiada, jak w sytuacji zagro-

żenia życia chciała wyrzucić różaniec,
coś jej jednak nie pozwoliło tego zrobić. Wpada w ręce Boko Haram. Żarliwie modli się na różańcu i to, jak twierdzi, ratuje jej życie. Jeden z islamistów,
widząc jej modlitwy, wywozi ją w bezpieczne miejsce” – zdradza Mariusz Pilis.
Inna historia mówi o kobiecie z Rwandy. Przez 90 dni ukrywała się w maleńkiej
łazience, a szukających jej zbrodniarzy
oddzielała od niej jedynie 10-cio centymetrowa ściana i drzwi, których z niewyjaśnionych powodów nigdy nie otworzyli. Oczywiście i w tej sytuacji różaniec
odegrał fundamentalną rolę. Z rzezi, jaka
miała tam miejsce, ocalała jako jedyna
z rodziny.

Premiera

Film Teraz i w godzinę śmierci będzie miał premierę 13 maja w Krakowie. Jego twórcy podkreślają: „Różaniec może zmienić bieg historii, odmienić czyjeś życie, sprawić, że nie tylko
«teraz», lecz także «w godzinie śmierci»
stać będzie przy nas Matka. To widzieliśmy na własne oczy, tego doświadczyliśmy. Tą podstawową refleksję chcemy
zawrzeć w filmie”.
Małgorzata Pabis
Zdjęcia Rafael Film

Wszyscy mamy rodzinę

amiętam ostatni dzień spędzony
w rodzinnym domu. Biegałem z torbami i kartonami wypełnionymi po
brzegi ubraniami, sprzętem elektronicznym i innymi przedmiotami, które miały służyć mi na studiach. Nie mogłem
zrozumieć bierności moich rodziców,
szczególnie mamy, która w przypadku dwudniowej wycieczki szkolnej
potrafiła sto razy pytać, czy na pewno spakowałem ręcznik i skarpetki,
a teraz – razem z ojcem – siedziała
milcząco przy stole.
W pewnym momencie
tata wstał i na wspomnianym stole postawił krzyż
i świece oraz zwołał całą
rodzinę. Modliliśmy się
długo. Proszono Pana
Boga o to, by się mną
opiekował, żeby mi sprzyjał i obdarzał wszystkimi
łaskami potrzebnymi poza domem, do którego – jak przeczu-

waliśmy i jak się okazało – już nie wrócę jako
„stały” domownik. Na koniec rodzice i rodzeństwo nakreślili krzyżyk na moim czole.
Świadomość tego, że jestem otoczony modlitwą i błogosławieństwem, pomaga mi
w życiu, podnosi mnie na duchu i zobowiązuje do lepszego życia.
Dobra wiadomość jest taka,
że wszyscy mamy rodzinę, która
się o nas w taki sposób troszczy – tą
rodziną jest Kościół. Kościół ziemski
codziennie na całym świecie wznosi modlitwy w intencji każdego z nas, a Kościół w niebie
(czyli święci) modli się za
nas, kiedy my sami nie
możemy tego robić, bo...
na przykład śpimy.
Dlatego otoczeni tyloma modlitwami
powinniśmy się pozbyć
strachu, który często nam
towarzyszy. Pan rozpromieni
swe oblicze nad nami!
fot. arch. M. Ochmana

Mariusz Pilis na Ukrainie

Pilis przypomina, że nigeryjską diecezję, w której kręcili zdjęcia, zamieszkuje ponad 75% muzułmanów. Działa
tam jedna z najbardziej radykalnych
i krwawych grup fundamentalistów islamskich na świecie – Boko Haram. „Na
tych terenach różaniec ma szczególną moc. Zarówno dla chrześcijan, jak
i dla niektórych muzułmanów. Zdarzają się przypadki, że księża proszeni są
przez wyznawców islamu o ofiarowanie im różańca, który wieszają na
szyi i wierzą w jego moc,
mimo że się na nim nie
modlą– mówi.
Dla reżysera pobyt
w Nigerii i to, co tam zobaczył, było bardzo mocnym
doświadczeniem. „Widziałem ludzi tragicznie dotkniętych przez los. Mimo
to wciąż mocno wierzą
w opiekę Matki Bożej, której kult w diecezji Maiduguri jest bardzo
silny. Tamtejszy biskup, choć codziennie
styka się ze skutkami działalności Boko
Haram, mówi nam, że to nie terroryzm
stanowi dzisiaj największe zagrożenie
dla świata. Wskazuje zjawisko z naszego,
zachodniego obszaru kulturowego. „To
sekularyzacja” – mówi.

Mateusz Ochman
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Lecząca siła
postu

O uzdrawiającej sile postu pisze Marek Zaremba
– pasjonat odzyskiwania
zdrowia dzięki dobremu odżywianiu, dietetyk i specjalista medycyny komórkowej,
terapeuta medycyny
św. Hildegardy, autor
bestsellerowej książki
Jaglany detoks.
krycia, że ograniczenia kaloryczne

Od dawien dawna wiadomo,
że prawdziwy post w niemal każdej kulturze działa jakby Boży skalpel. Podczas postu w jednym czasie dotykamy bowiem zarówno
uzdrowienia duszy, jak i ciała. Dziś
medycyna coraz częściej rozkłada
ręce i wiele naszych przewlekłych
chorób staje się nieuleczalnych,
a powszechne stały się choroby cywilizacyjne, w tym nowotworowe
czy autoimmunologiczne. Szukając zdrowia, zdecydowanie warto
zgłębić terapeutyczną moc postu.

Wyciągnąć z lamusa

Obecnie post został niemal
całkowicie zepchnięty do lamusa. Ale czy słusznie? Grupa amerykańskich badaczy z Uniwersytetu
w Madison pod kierownictwem
prof. R. Weindrucha dokonała od-

przywracają aktywność nieczynnym genom, uruchamiając regenerację, która w naturalny sposób
może sprzyjać odmłodzeniu, hamowaniu rozwoju nowotworów
i przedłużeniu życia.
Białko zwierzęce spożywane
dziś w nadmiarze, do tego
najczęściej niewłaściwie łączone w posiłkach np. z ziemniakami, pieczywem,
ryżem, makaronem,
a nawet najzdrowszą
kaszą, powoduje powstawanie w jelitach
bakterii gnilnych i jednocześnie zakwasza organizm. Taki stan wymaga neutralizowania ustroju zasadowymi solami wapniowymi pobieranymi z naszego układu
kostnego, a to z kolei może prowadzić np. do osteoporozy. Zakwa-

szenie organizmu jest też przyczyną zwyrodnień stawów, w których
gromadzą się złogi kwasu moczowego, może prowadzić również
do choroby nowotworowej. Post
czy detoks działa w takim przypadku prozdrowotnie.
Białko roślinne, które dominuje podczas rożnego rodzaju
postów czy programów diety detoksykacyjnej, w przeciwieństwie
do białka odzwierzęcego, jest lekkostrawne, a dodatkowo wszystkie pokarmy roślinne zawierają
błonnik, który usprawnia działanie układu trawiennego i oczyszczenie jelit. Pokarm pochodzenia
roślinnego trawiony jest średnio
30-45 minut. Mięso niewłaściwie
strawione może zalegać w organizmie nawet 90 godzin!

Detoks

Post, który doskonale pomaga się pozbyć toksycznych złogów,
to równocześnie czas wyrzeczeń
i wręcz zapanowania nad przyzwyczajeniami, które często rujnują nasze zdrowie. Zmiana sposobu odżywiania
się, odtruwanie organizmu i czasowa rezygnacja z ulubionych potraw
czy nawyków zawsze
wpływają korzystnie na
przemiany duchowe,
a to niesie dodatkowe poczucie spokoju
serca. Jeśli procesowi
oczyszczania organizmu, towarzyszy pogłębione życie
religijne, chory osiąga również równowagę psychiczną.
Pamiętajmy jednak, że detoks
wyłącznie względem ciała, czy to

jaglany, czy cukrowy, czy warzywno-owocowy, to nie jest absolutnie
post w duchu jedności z Bogiem.
Jezus mówi o sobie: „Jestem chlebem życia”. Nie mówi więc:„Jestem
bananem życia, kaszą jaglaną życia czy sokiem owocowym życia”.
Warto zrozumieć, że słowo
„detoks” jest wyłącznie
bramą do odnowy postu,
w którego centrum powinna być ostatecznie żywa
relacja z Jezusem. Okres
Wielkiego Postu jest doskonałą okazją do refleksji
nad tym, czy właściwie rozumiemy 40-dniowy post Jezusa
na pustyni. Wielu jest tych, którzy
pragną pocieszenia Jezusa, lecz
mało jest tych, którzy chcą dzielić
z Nim jakikolwiek trud, głód czy
ból. Detoksykacja, potocznie mówiąc detoks, po łacinie detoxicatio,
nie znaczy nic więcej jak„usuwanie
toksyny”. Nie ma to więc nic wspólnego z postem, o którym czytamy
w Piśmie Świętym. Jednak każdy,
kto podejmie detoks ze względu
na zdrowie, niech zrobi to także
w świetle odkrywania wspomnianej tajemnicy Boga, ze szczerą intencją nawrócenia dla siebie czy
najbliższych.
Zdjęcia arch. M. Zaremba

Marek Zaremba
Dietetyk i specjalista medycyny
komórkowej, terapeuta I stopnia medycyny św. Hildegardy.
Prowadzi warsztaty kulinarne
w akademii kulinarnej KULINARNE Gotuj Zdrowo. Autor bestsellerowej książki Jaglany detoks.
Kocha gotowanie, pasjonuje
się fotografią kulinarną. Robiąc
zdjęcia, zastanawia się często,
co bardziej lubi robić... gotować,
jeść czy fotografować?

Zaproszenie
Weź udział w trzech darmowych, internetowych spotkaniach
z Markiem Zarembą.
Zapraszamy na fascynującą podroż po zdrowie, w której dowiesz się:
 jak oczyścić organizm z nadmiaru toksyn?
 jak gotować zdrowo, tanio i łatwo na co dzień?
 jak wyleczyć się z przewlekłej choroby dietą i postem?
Więcej informacji oraz zapisy na www.postawmynazdrowie.pl

Drogi Czytelniku!
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Ciebie do wydawania gazety i prosimy o comiesięczne wspieranie funduszu wydawniczego „Dobrych Nowin”.
Dokonując wpłaty, zwiększasz nakład gazety, a tym samym włączasz się w głoszenie treści ewangelizacyjnych i rozpowszechnianie się Dobrej Nowiny.
Koszt wydania jednego egzemplarza gazety to ok. 20 groszy. Aby dzięki Tobie wydano 100 egz., wystarczy wpłacić 20 zł. Wpłata 50 zł to 250 egz.,
a kwota 100 zł to 500 egz.

Jak dokonać wpłaty na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”?
1. Zrób przelew internetowy na konto: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
2. Wypełnij blankiet umieszczony z prawej strony i wytnij go. Nie musisz już
mieć przekazu pocztowego. Wystarczy, że w banku (lub na poczcie) przedstawisz w okienku te dane. Dzięki nim z powodzeniem wesprzesz fundusz
wydawniczy „Dobrych Nowin”!
3. Wyślij SMS pod numer: 7555 o treści: MAT.RAFAEL.DN
Koszt SMS-a – 5 zł netto (6,15 brutto)

Zamiast przekazu pocztowego – nasza poręczna ściągawka!
Wypełnij ją, wytnij i opłać w okienku na poczcie lub w banku
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Rafael
adres odbiorcy: ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
nr konta: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
– fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”
imię i nazwisko zleceniodawcy: .....................................................
adres: ........................................................................................
kwota: ....................



Nawróceni na Golgocie
Żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku
niemiecka wizjonerka i stygmatyczka
bł. Katarzyna Emmerich otrzymała od
Boga łaskę bezpośredniego duchowego
uczestnictwa w męce i śmierci Zbawiciela. Widziała ukrzyżowanie i wszystkie osoby, które w nim uczestniczyły.
Oprócz pierwszoplanowych postaci:
Maryi i św. Jana, byli wśród nich także:
św. Dobry Łotr oraz Rzymianie – setnik Abendar i dziesiętnik Kasjusz. Na
wizjach bł. Katarzyny Emmerich Mel
Gibson oparł scenariusz swojej słynnej
Pasji.

Setnik Abenadar (zwany później Ktesifonem) był niskim, grubawym
Arabem. Gdy przebywał w Jerozolimie,
słyszał naukę Chrystusa i widział czynione przez Niego cuda. Doszedłszy do
wniosku, że zbawienie będzie możliwe
tylko dla żydów, zaczął przestrzegać prawa mojżeszowego. Chociaż nie został
uczniem Chrystusa, nie posądzał Go
o złą wolę i w skrytości ducha bardzo
Go podziwiał. Towarzysząc Chrystusowi
w drodze na Wzgórze Czaszki, wielokrotnie przywracał porządek i „wzruszony
niedolą Jezusa” podał mu na lancy gąbkę
nasączoną octem. Wraz ze śmiercią Jezusa spłynęła na Abenadara łaska. Odrzuciwszy włócznię, uderzył się w piersi i wyznał, że „umarł sprawiedliwy” – „Syn
Boży”!
Doznawszy nawrócenia, przekazał
dowództwo Kasjuszowi (Longinusowi), a po zdaniu relacji Piłatowi z tego,
co się stało, pomagał w zdjęciu Chrystusa z krzyża i w pogrzebie, przystał do
apostołów, a nawet – jak mówi tradycja
– został biskupem.

fot. AKG/EastNews

Kasjusz (św. Longinus), 25-letni, prędki, gorliwy, słabowidzący i zezowaty był dziesiętnikiem (dowódcą
dziesięcioosobowego oddziału), „przybocznym gońcem Piłata”, który miał za
zadanie raportować mu o wszystkim,
co działo się w Jerozolimie.
Według wizji bł. Katarzyny miał
być tym człowiekiem, który spytał
grzejącego się przy ogniu Piotra, czy
nie jest jednym z uczniów Jezusa oraz
tym, na którym spoczął wzrok podą-

Tajemnica znaku krzyża
Znak krzyża jest najkrótszym
wyznaniem naszej wiary. W ciągu
wieków żegnano się na najróżniejsze sposoby. Czyniono mały znak krzyża palcem na czole, potem także
na ustach i piersiach, żegnano
się jednym lub trzema palcami i dopiero od około IX-XII wieku robimy to tak jak dziś.
Żyjący na przełomie XII i XIII wieku
Sikard z Cremony – za którego czasów
można się było żegnać zarówno od prawego do lewego, jak i od lewego do prawego
ramienia, wyjaśniał: „Niektórzy są za tym,
aby żegnać się z lewej ku prawej stronie z tego
względu, iż Jezus wyszedł od Ojca, zstąpił
do piekieł, powrócił znów na tron Boży. (...)
Rozpoczynając w ten sposób znak krzyża, za-

czyna się od wyższej części, która oznacza Ojca: schodzi się do niższej, która
symbolizuje świat: przechodzi
się z lewej ku prawej stronie,
gdzie lewa strona oznacza piekło, prawa zaś niebo. Chrystus
wstąpił z piekła na wyżyny nieba. Inni znowu żegnają się od prawej
ku lewej stronie, ponieważ Chrystus
schodząc z Prawicy Ojca, zgładził krzyżem szatana, który jest lewicą”.
W niektórych krajach po uczynieniu znaku krzyża przykłada się dłoń do
ust jak do pocałunku. To wyraz czci dla tego
świętego znaku. A pięć palców czyniącej
znak krzyża otwartej dłoni interpretowane
jest niekiedy jako znak pięciu ran Jezusa.

żającego na Golgotę Chrystusa. To właśnie on, rozciągnąwszy włócznię (zwaną później „Włócznią Przeznaczenia”)
wbił ją w bok Zbawiciela. Gdy ją wyjął,
został oblany tryskającym z otwartego
boku strumieniem krwi i wody. Doznał
wtedy nawrócenia. Zeskoczył z konia,
„upadł na kolana i, bijąc się w piersi,
głośno wobec wszystkich wyznał Bóstwo Jezusa i oddał mu cześć”. Kasjusz
był później świadkiem niezwykłych
wydarzeń dziejących się przy grobie Jezusa oraz towarzyszących Zmartwychwstaniu, przyjął chrzest i zmienił imię
na Longinus, którym to słowem Grecy
określali... włócznię. Porzucił armię, został diakonem i mnichem, głosił prawdę
o Chrystusie, nawracał i uzdrawiał chorych. Został ścięty przez Rzymian.

fot. Herufra/ Wikimedia Commons, licencja CC
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Święty Dobry Łotr – Dyzma, bo
takie imię w świetle apokryfów i chrześcijańskiej tradycji nosił łotr ukrzyżowany po prawej stronie Jezusa – nawrócił
się dopiero na krzyżu. Za przyznanie się
do winy i wyrażenie skruchy usłyszał od Zbawiciela zapewnienie, że
dziś jeszcze będzie z Nim w raju.
Ponoć, ulegając wpływowi Gestasa (Gezmy) – łotra, który zawisł po
drugiej stronie Jezusa – razem z nim
zamordował pewną Żydówkę podróżującą z dziećmi z Jerozolimy
do Jafy. Ukrzyżowany Dyzma stał
się ikoną skruszonego grzesznika,
człowieka, który wie, że źle postąpił
i uważa, że sprawiedliwości stała się
zadość, że jego kara jest adekwatna do
winy. Został świętym.

Modlitwa o dobry humor
Królewski kanclerz św. Tomasz Morus był bardzo radosnym człowiekiem. Dowcipkował
nawet tuż przed wykonaniem kary śmierci, na którą – za obronę katolickiej wiary i moralności
– skazał go angielski król Henryk VIII.
Morusowi przypisuje się autorstwo jednej z najbardziej „żartobliwych” modlitw Kościoła
– prośby do Boga o... dobry humor! Słowami tej modlitwy codziennie modli się papież Franciszek, bo – jak wyznał – „poczucie humoru podnosi człowieka na duchu; to ludzka postawa, ale najbliższa Bożej łaski”.
Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia.
Daj mi zdrowie ciała i pogodę ducha, abym mógł je zachować.
Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre,
i abym się nie przerażał na widok zła, ale raczej bym potrafił wszystko dobrze zrozumieć.
Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi
i nie pozwól, bym się zbytnio zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która się nazywa
moim „ja”.
Panie, daj mi poczucie humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił
odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym.
Stronę przygotował Henryk Bejda
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