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W modlitwie odnajduję spokój,  
a modlę się wieloma modlitwami, a szczególnie 
tak „serce do serca”. Mówię Jezusowi to, czego 

pragnę, proszę o rozeznanie, bym przy wyborze 
jakiejś drogi się nie myliła, żebym już nie zbacza-

ła na boczne ścieżki – mówi Halina Frąckowiak.

Najważniejsza jest
 miłość

Arturo Mari: 
Ojciec Święty 
traktował mnie 
jak syna

Byliśmy 
świadkami cudu

„Sprawa Chrystusa”  
– nowy film 
w polskich 
kinach
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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny 
numer „Dobrych Nowin”. Za oknami 
mamy już jesień i coraz krótsze, chłodne dni. Warto więc 
w tym czasie pomyśleć o dobrej lekturze, czyli o... „Dobrych 
Nowinach”. Opowiadamy w nich jeszcze o wakacyjnych 
podróżach naszych dziennikarzy do św. Róży z Limy oraz 
do włoskiej miejscowości Amaseno, gdzie byliśmy świad-
kami cudu – niezwykłej przemiany krwi św. Wawrzyńca ze 
stanu stałego w ciekły.

W październikowym numerze znajdziecie Państwo 
dwa wywiady: z wybitną polską piosenkarką Haliną Frąc-
kowiak oraz z Arturo Marim, fotografem św. Jana Pawła II. 
Myślę, że zaciekawią one każdego. O swoim nawróceniu 
i pieszej pielgrzymce z Polski do Rwandy opowiedział nam 
Piotr Chomicki.

W „Dobrych Nowinach” nie zabrakło także aktualności. 
Przedstawiamy Państwu recenzję nowego filmu, który nie-
bawem zagości w polskich kinach: Sprawa Chrystusa. Za-
chęcamy także do wzięcia udziału w wielkim wydarzeniu, 
jakie będzie miało miejsce już 7 października – „Różaniec 
do granic”.

Życzę miłej lektury i do zobaczenia za miesiąc!

 Małgorzata Pabis, 
redaktor naczelny

malgorzatapabis@rafael.pl

fot. M
. Pabis

Film został oparty na prawdziwej 
historii Lee Strobla – dziennikarza, lau-
reata Nagrody Pulitzera i  autora best-
sellerowej książki, której nakład do tej 
pory osiągnął ponad 10 milionów eg-
zemplarzy. Opowiada historię męż-
czyzny o imieniu Lee. Jako dziennikarz 
śledczy odnosił on ogromne sukcesy, 
zdobywając tym samym liczne nagro-
dy. Jego szczęście dopełniała kochają-
ca rodzina. Lee miał poczucie, że jako 
pan swojego losu jest zawsze nieomyl-
ny. Pewnego wieczoru jednak wszyst-
ko się zmieniło... 

Groźba utraty rodziny stała się 
przyczyną, dla której ten zagorzały ra-
cjonalista i ateista postanowił się zmie-
rzyć z  największą tajemnicą chrześci-
jaństwa. Wtedy jeszcze nie wiedział, że 
będzie to najważniejsze dziennikarskie 
śledztwo w dziejach...

Film Sprawa Chrystusa został sprze-
dany na kluczowe rynki filmowe (m.in. 
do Kanady, Australii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Brazylii, Rosji, Nowej Zelandii). 
Został znakomicie przyjęty przez wi-
dzów w Stanach Zjednoczonych.

W sobotę 26 sierpnia na Ja-
snej Górze odbyły się uroczysto-
ści dziękczynne z okazji jubile-
uszu 300-lecia koronacji Obrazu 
Matki Bożej. W uroczystej Mszy 
Świętej wzięło udział ok. 100 tys. 
Polaków.

Specjalne orędzie do piel-
grzymów wygłosił Ojciec Świę-
ty Franciszek. „To wielki zaszczyt 
mieć za Matkę-Królową samą 
Królową aniołów i świętych, któ-
ra chwalebnie króluje w niebie. 
Niemniej jeszcze większą ra-
dością jest fakt, że Królowa jest 
Matką i że ma się Królową za 
Matkę. Święty wizerunek uka-
zuje, że Maryja nie jest jakąś od-
ległą królową, która siedzi na 
tronie, lecz że jest Matką, któ-
ra obejmuje Syna, a wraz z Nim 

nas wszystkich, swoje dzieci”  
– powiedział papież.

Ojciec Święty przypomniał, 
że jest to „prawdziwa Matka, ze 
zranionym obliczem, która cierpi, 
gdyż naprawdę bierze sobie do 
serca problemy naszego życia. 
To Matka bliska, która nigdy nie 
spuszcza nas z oczu; Matka czuła, 
która trzyma nas za rękę podczas 
codziennej wędrówki”.

Ojciec Święty Franciszek ży-
czył Polakom, by podczas uro-
czystego jubileuszu „odczuli, iż 
nikt z nas nie jest sierotą na tym 
świecie pełnym sierot!”. „Nikt 
z nas nie jest sierotą, gdyż każ-
dy ma w pobliżu siebie Matkę  
– nieprześcignioną w czułości 
Królową! Ona nas zna i towarzy-
szy nam na swój typowo matczy-

ny sposób – pokorny i odważny 
zarazem, nigdy nie nachalny, 
a zawsze trwający w dobrym, 
cierpliwy względem zła i aktyw-
ny w promowaniu zgody” – mó-
wił papież.

Wieczorem odbyło się wiel-
kie widowisko historyczno-mu-
zyczne Jasna Góra – Polska Kana. 
„Tego uroczystego wieczoru, 
w dzień Matki Boskiej Często-
chowskiej, na Jasnej Górze w pol-
skiej Kanie, tak jak dwa tysiące 
lat temu w Kanie Galilejskiej, nie 
zabrakło nam radości i wesela, 
nie zabrakło nam jedności serc 
i wdzięcznej modlitwy do Boga. 
Maryja, trzysta lat temu ukorono-
wana papieskimi koronami, Kró-
lowa Polski, zatroszczyła się o nas 
i zaprosiła nas do swego Domu, 
byśmy z Nią świętowali ten dzień 
jubileuszu” – mówił o. Marian Wa-
ligóra, przeor Jasnej Góry. 

Święta Róża (1586-1617) była 
dziewczyną o niezwykłej urodzie. 
Jako nastolatka złożyła ślub dozgon-
nej czystości. Jej życie było nazna-
czone cierpieniem, ale zawsze trwa-
ła blisko Chrystusa. Przedstawiana 
jest w wianku z róż, w koronie z cier-
ni oraz z wiązanką róż, z których wy-
chyla się Dzieciątko Jezus.

Święta Róża jest patronką Ame-
ryki, Filipin i Antyli. Patronuje również 
kwiaciarkom i ogrodnikom. To orę-
downiczka skuteczna w waśniach ro-
dzinnych. Święta jest bliska ludziom 
– wyjednuje im wiele łask. 

Święta Róża, pomimo że zmar-
ła 400 lat temu, jest bardzo aktyw-
na w internecie – ma swoją stronę 

internetową, konto na Facebooku, 
Twitterze oraz w serwisie YouTube. 
Jej zdjęcia można znaleźć także na 
Instagramie. 

mp

400 lat wstawia się 
za Tobą
W  tym roku minęło 400 lat od 
śmierci św. Róży z Limy. Redak-
cja „Dobrych Nowin” udała się do 
stolicy Peru i odwiedziła jej sank-
tuarium. To dziś bardzo popular-
na święta nie tylko w Ameryce Ła-
cińskiej, lecz także we Włoszech, 
Francji oraz w Polsce. Podczas ŚDM 
w Krakowie młodzież pielgrzymo-
wała do kaplicy św. Róży, która 
znajduje się w bazylice św. Trójcy 
ojców Dominikanów w Krakowie.

Dwa lata temu zespół naukowców 
przebadał i przeanalizował czasz-
kę świętej, dzięki czemu przy po-
mocy nowoczesnych technologii 
zrekonstruowano jej twarz.

„Sprawa Chrystusa ukazuje sprzeczność tkwiącą w  samej istocie niewiary: trzymaj się 
faktów, a zobaczysz, jak gorzka niepewność doczesnego świata upada pod potęgą święte-
go lęku i zadziwienia”.

ks. J. Brian Bransfield, sekretarz Konferencji Episkopatu USA

„Zręcznie napisany i zagrany film. Sprawa Chrystusa zajmuje umysł i dotyka serca, uka-
zując, że prawdziwe nawrócenie to zawsze połączenie emocji i twardych dowodów”. 

ks. Dwight Longenecker

Nowy film na polskich ekranach

Sprawa 
Chrystusa

„Sprawa Chrystusa jest znakomitym filmem zawie-
rającym silne przesłanie, które wzmocni twoją wia-
rę i pobudzi serce. Jest doskonałym narzędziem do 
nauczania i ewangelizacji. Zobacz go i weź ze sobą 
przyjaciela!” – tak mówi o  dramacie Jona Gunna 
Alex Kendrick, reżyser War Room. Premierę filmu 
w Polsce zaplanowano na 17 listopada!

Różaniec do granic 

„Maryja podczas każdego nie-
mal objawienia kieruje prośbę 
o  częstą modlitwę różańcową. Ty-
siące świadectw i  udokumentowa-
nych cudów dowodzi, niezwykłej jej 
skuteczności. Maryja jest Królową 
Polski, przez całe pokolenia opieku-
je się nami, w krytycznych momen-
tach historii zawsze była przy nas, 
a  my przy Niej. Tego dnia udamy 
się na granice Polski i będziemy się 
modlić na różańcu. Przez tę modli-
twę, chcemy okazać wierność i po-
słuszeństwo Matce Bożej. Chcemy 
także przepraszać i  wynagradzać, 
za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi 
przeciw Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. Pragniemy 
błagać przez wstawiennictwo Matki 
Bożej o  ratunek dla Polski i  świata”  
– podkreślają organizatorzy z  Fun-
dacji Solo Dios Basta.

W wydarzenie zaangażowały się 
22 diecezje przylegające do granic 
kraju. Na stronie www.rozaniecdo-
granic.pl dostępna jest interaktywna 
mapa, na której można sprawdzić, 

gdzie znajduje się najbliższy kościół 
stacyjny w  danej diecezji. W  „Ró-
żańcu do granic” może wziąć udział 
każdy, nie tylko ten kto zarejestruje 
na stronie internetowej swój udział 
i  obecność, lecz także ci, którzy nie 
będą mogli pojechać tego dnia do 
kościołów stacyjnych. 

Organizatorzy zachęcają do włą-
czenia się w  wydarzenie wszystkie 
parafie, wspólnoty i osoby indywidu-

alne w  Polsce i  za granicą, niemniej 
zwracają uwagę na zorganizowanie 
modlitwy o tej samej porze. Zaplano-
wane są relacje telewizyjne i radiowe 
na żywo relacje telewizyjne i radiowe 
na żywo z poszczególnych punktów 
modlitwy. 

Bądźmy tego dnia razem na szla-
kach modlitwy i ufności.

Mariusz Talarek

Znani i lubiani są z namiPlan wydarzenia

W kościołach stacyjnych wyznaczonych przez poszczególne diecezje: 

godz. 10.30 – modlitwa i konferencja wprowadzająca
godz. 11.00 – Msza Święta
godz. 12.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu 
Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (prze-
jazd) na miejsce modlitwy. 
Na wyznaczonych szlakach granicznych i w pobliżu granic Polski:
godz. 14.00 – modlitwa różańcowa (wszystkie tajemnice)
godz. 15.30 – modlitwa na zakończenie 

Obecny, jubileuszowy rok w Li-
mie przeżywany jest pod hasłem  
„400 lat wstawia się za Tobą”. Każ-
dego dnia czciciele św. Róży przy-
chodzą do jej sanktuarium i do 
studni, która się tam znajduje, 
wrzucają koperty z różnymi proś-
bami. Z okazji roku jubileuszowe-
go została również uruchomio-
na skrzynka mailowa, na którą 
można wysyłać swoje intencje:  
santarosa.correo@gmail.com

fot. Rafael Film

Jubileusz
koronacji obrazu

Jasna Góra

fot. Jasna G
óra/Krzysztof Św

iertok

fot. J. Zych

Stronę przygotowała Małgorzta Pabis

Wielka akcja modlitewna 
całego narodu

Potężna modlitwa ró-
żańcowa może wpłynąć 
na losy Polski, Europy, 
a  nawet i  całego świata, 
dlatego 7 października, 
w  pierwszą sobotę mie-
siąca, w  Święto Matki 
Bożej Różańcowej je-
steśmy zaproszeni do 
udziału we wspólnej 
modlitwie na wszystkich 
granicach naszej Ojczy-
zny. Organizatorzy wie-
rzą, że jeśli różaniec zo-
stanie odmówiony przez 
około milion Polaków 
na granicach naszego 
kraju, to może nie tylko 
zmienić bieg zdarzeń, 
ale otworzyć serca na-
szych rodaków na dzia-
łanie Łaski Bożej.

WydaWca: 

adRES REdaKcJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków 
tel./fax: 12 411 14 52 
e-mail: rafael@rafael.pl 
www.rafael.pl

REdaKcJa: Małgorzata Pabis (red. nacz.), 
Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka, 
Henryk Bejda, Przemysław Radzyński, Izabela Kozłowska
Korekta: Anna Kendziak
Łamanie: FRODO Studio

MaRKETINg I REKLaMa: 
Piotr Fugiel
tel. +48 502 155 819, e-mail: pf@rafael.pl
Milena Gronostalska
tel. 12 411 14 52 w. 36, e-mail: milena@rafael.plwww.dobrenowiny.pl

Stowarzyszenie Rafael

Dominika Figurska i Michał Chorosiński
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wieczór poezji Karola Wojtyły. 
Zaśpiewałam wtedy wraz z Jó-
zefem Skrzekiem Pieśń o słońcu 
niewyczerpanym fragment 13 
oraz Pannę pszeniczną. To było 
bardzo piękne spotkanie. Gdy 
śpiewałam Pieśń o słońcu nie-
wyczerpanym, otwarły się wro-
ta i Papież siedzący w wózku 
został kawałeczek podwieziony. 
Miałam wrażenie, że śpiewam, 
patrząc mu w oczy. Potem wró-
ciłam uniesiona tym, co przeży-
łam i do dziś, kiedy przywołuję 
tę scenę, czuję tamten klimat. 

Ma Pani także szczególną pa-
miątkę po Janie Pawle II...
W życiu otrzymałam wiele łask, 
aż się dziwiłam, jak one spływa-
ły na mnie. Dostałam w prezen-
cie zegarek Jana Pawła II, który 
miał na ręce w czasie pamiętne-
go konklawe. Kiedy został wy-
brany na papieża, ten zegarek 
stanął. Pozostawił go u sióstr, 
a po latach trafił on w moje 
ręce. Traktuję go jak relikwię.

Dużo czasu spędza Pani na mo-
dlitwie. Czy jest jakaś szczegól-
nie przez Panią ulubiona?
W  modlitwie odnajduję 
spokój. Modlę się wie-
l o m a  m o d l i t w a m i , 
a szczególnie tak „ser-
ce do serca”. Mówię 
Jezusowi to, czego 
pragnę, proszę o ro-
zeznanie, bym przy 
wyborze jakiejś dro-
gi się nie myliła, żebym 
już nie zbaczała na boczne 
ścieżki...
Z modlitw, które od dziecka od-
mawiam, to Aniele Boży, stróżu 
mój, oczywiście różaniec. Był 
taki czas, że odmawiałam co-
dziennie trzy części i wypra-
szałam wiele łask. Pamiętam, 
że Matka Boża nawołuje nas 
do mówienia różańca. I oczy-
wiście Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia i modlitwa do Krwi 
Chrystusa. Wszystkie modlitwy, 
których uczyliśmy się w dzieciń-
stwie: Ojcze nasz, Wierzę w Boga 
– to są modlitwy, które odma-
wiam codziennie. 

Mówi Pani często, że w życiu 
najważniejsza jest miłość...
Miłość jest wolnością. To nie 
jest uczucie, wrażenie czy przy-
wiązanie. Jeżeli nam się wyda-
je, że kochamy, a kochamy tak 
po ludzku drugiego człowieka, 
to tak jakbyśmy kochali w tym 
człowieku siebie. Jeżeli mamy 
tę łaskę, że poczujemy miłość 

fot. Agata D
yka

R E K L A M A

biać, ale do tego potrzeba dużo 
modlitwy, uczestnictwa w Eu-
charystii, ciągłego kontaktu z Ko-
ściołem. Z tego powodu w cza-
sie, kiedy śpiewałam trzy koncer-
ty dziennie, byłam cięgle w po-
dróży, często zagranicą, nie mo-
głam tego robić. Tak było wiele, 
wiele lat. W tym okresie byłam 
skupiona na śpiewaniu, co też 
traktuję jako łaskę. Otrzymałam 
od Pana talent, który przekułam 
w zawód, a dzięki Panu Bogu stał 
się on moją pasją.

Przyznać się do Pana Boga 
w środowisku artystów nie za-
wsze jest łatwo...
Nigdy jednak nie miałam pro-
blemów z przyznaniem się do 
wiary. Nie rozumiałam nawet, 
że może istnieć taki problem. 
Zetknęłam się kiedyś jednak 
z taką sytuacją w telewizji, kie-
dy śpiewałam w zespole „ABC”. 
Miałam na szyi zawieszony 
krzyżyk i zwrócono mi uwagę, 

że powinnam go zdjąć. Kom-
pletnie nie wiedziałam dlacze-
go w ogóle powstaje taki temat. 
Nie zdjęłam go i oczywiście nic 
się nie stało. Zaśpiewałam, ma-
jąc krzyżyk na szyi. Nikt mi go 
nie zerwał, nie było żadnych 
konsekwencji... 

Było wiele trudnych wydarzeń 
w Pani życiu, ale ja wspomnę 
o jednym, o wypadku...
To był wypadek samochodowy, 
który unieruchomił mnie na kil-
ka miesięcy. Najpierw leżałam 
w szpitalu, potem dochodziłam 
do zdrowia w domu. Tak na-
prawdę taki uszczerbek na cie-
le, na zdrowiu, pozostawia ślad 
na całe życie. Uważam jednak, 
że to był ważny moment w ży-
ciu, który ma swoją wagę. Mia-
łam wtedy dużo czasu na reflek-
sję, na to, żeby spojrzeć wstecz, 
jak wyglądało moje życie, pra-
ca, rozbieganie. Wartościowa-
łam wtedy, co jest najważniej-

Nie ukrywa Pani, że jest osobą 
wierzącą. Jak ta wiara rodziła 
się w Pani życiu?
Wiarę wynosi się z domu. Jako 
dziecko, od dziewiątego roku 
życia, pozostałam tylko z mamą. 
Mama była bardzo głęboko wie-
rzącą osobą, więc ja, prowa-
dzona przez mamę, na począt-
ku utożsamiałam Matkę Bożą 
z moją mamą. Mama to jest 
mama. Ile razy w życiu odwo-
ływałam się do Matki Bożej, to 
właśnie jak do swojej mamy. 
Taki najmocniejszy i najbardziej 
świadomy moment w moim ży-
ciu to była Pierwsza Komunia 
Święta. Miałam wtedy 9 lat. Nale-
żałam do parafii pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Poznaniu. Pamiętam 
tę drogę, którą pokonywałam do 
ołtarza, by przyjąć Jezusa. Byłam 
tak ogromnie przejęta tym fak-
tem, że moi bliscy obawiali się, 
bym nie zemdlała. 
Normalnie jednak byłam we-
sołym, radosnym dzieckiem, 

ale wiara była bardzo obecna 
w moim życiu. W niedziele były 
Msze Święte o godz. 9.00 dla 
dzieci i ja zawsze stawałam pod 
amboną, a ksiądz mówił do nas 
kazanie. To było bardzo piękne.
Pamiętam z dzieciństwa taki ob-
razek, na którym był anioł ochra-
niający dzieci. A moją ulubioną 
do dziś pieśnią, jedną z najważ-
niejszych, jest właśnie ta, któ-
rą śpiewałam już jako dziecko, 
a którą wniosłam w dorosłe ży-
cie: „Bernadka dziewczynka szła 
po drzewo w las, anioł ją tam 
wiedzie, Bóg sam wybrał czas”.

I tę wiarę udało się Pani pielę-
gnować przez wszystkie lata?
Taki był początek, który idzie za 
mną przez całe życie. Są jednak 
różne okresy. Kiedy zaczęłam 
śpiewać, bardzo dużo podróżo-
wałam. Wiara wciąż jest, bo ona 
trwa, natomiast nie była ona tak 
silnie obecna w praktyce jak być 
powinna. Bo wiarę trzeba pogłę-

Z Haliną Frąckowiak, 
sławną polską piosenkarką 
i kompozytorem, 
rozmawia Małgorzata Pabis.

sze. Wtedy zaczęłam rozumieć, 
nazywać. Dzisiaj jestem o tym 
przeświadczona, że tylko wtedy, 
kiedy jesteśmy głęboko zanurze-
ni w Bogu, w modlitwie, wtedy 
odnajdujemy spokój, zaczynamy 
rozumieć te wszystkie wartości, 
co musi być najpierw, ale i bez 
czego można spokojnie żyć.  

A czy ma Pani swojego ulubio-
nego świętego?
Jest wielu świętych, których ko-
chamy, do których się odwołu-
jemy, wznosimy swoje modli-
twy. Dla mnie jednak wyjątko-
wymi świętymi są: Jan Paweł II 
i Charbel, który nauczył mnie 
m.in. tego, że słów należy uży-
wać tylko wtedy, kiedy są głęb-
sze i mądrzejsze od milczenia...
Z kolei Karol Wojtyła wiąże się 
dla mnie z utworem, który za-
śpiewałam: Panna pszeniczna. 
W tamtych latach ta pieśń nie 
mogła być nazywana Litanią do 
Najświętszej Maryi Panny, choć 
taką była. Była tylko piosenką 
dożynkową. Kiedy Karol Wojtyła 
wyjeżdżał do Watykanu na kon-
klawe, górale śpiewali mu wła-
śnie Pannę Pszeniczną. Wiem, że 
to była ulubiona pieśń naszego 
kardynała Wojtyły. Potem był 
taki moment, kiedy zastana-
wiałam się, co ja mogę zrobić 
dla naszego Papieża, który tak 
wiele dla nas czyni. Nagrałam 
wtedy Wołanie moje i zadedy-
kowałam je właśnie Ojcu Świę-
temu. W ślad za tym dostałam 
zaproszenie, ażeby pojechać 
do Watykanu z grupą artystów 
na 25-lecie pontyfikatu Jana 
Pawła II, imieniny Karola oraz 

Najważniejsza 
jest miłość

od Boga, to wtedy rzeczywiście 
ofiarowujemy drugiemu czło-
wiekowi miłość. Miłość niczego 
nie chce w zamian. To nie jest 
tak, że jeśli ja kocham, to coś mi 
się za to należy. Miłość jest wie-
lokierunkowa. Rozchodzi się jak 
światło. Trzeba się modlić o mi-
łość prawdziwą. Żeby to była ta 
Boża miłość.

Czym jest dla Pani rodzina?
W rodzinie mamy poczucie wię-
zi, bezpieczeństwa... Być może 
z wiekiem przychodzi do nas 
świadomość, jak bardzo trzeba 
dbać o to, żeby rodzina trwała. 
My jako rodzice, kiedy już tro-
szeczkę więcej wiemy, możemy 

być niejako aniołami 
dla naszych dzieci, 
żeby prostować ich 
wzburzone tempera-
menty. 
Moja mama i tata nie 
żyją, odeszło wielu bli-
skich i przyjaciół. Po-
został mój brat, mam 
syna, synową i dwoje 
wnucząt. Bardzo żyję 
ich serduszkami, tym, 
co się z nimi dzieje. Kie-
dy pojechali na wakacje, 

dałam wnukowi notesik, 
żeby zapisywał codzien-
nie, co robią. Przysyłają mi 

zdjęcia, piszą wiadomości. 

Obecne „gwiazdy” często 
świecą krótko. Pani piosenek 

słucha już kilka pokoleń. Jak 
Pani tego dokonała?
Nie mam jakiejś recepty. Mogę 
tylko powiedzieć o sobie. Żyję 
– tego nauczyła mnie mama 
– w ogromnej skromności. Na 
miarę swoich możliwości i da-
rów, jakie otrzymałam, staram 
się nie zmarnować danego mi 
życia. Dużo pracuję, czyli ćwi-
czę wokal, aby on był sprawny. 
Staram się wybierać teksty, któ-
re mają jakiś sens i ludziom coś 
mogą dać – radość albo prze-
myślenie. 

Możemy się spodziewać nowej 
płyty?
Taki mam zamiar, ale dziś nie 
zdradzę szczegółów. Na pewno 
będzie miała głęboki przekaz, 
a nie tylko słowa dla słowa.

Dziękuję za rozmowę.

fot. Agata D
yka
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Pojechał na Jasną Górę 
po piętnastoletniej rozłą-
ce z Kościołem. W ciągu 
miesiąca pojawiły się pie-
niądze, o które prosił. „Dla 
mnie był to cud i potwier-
dzenie, że Bóg nam po-
maga. To był też moment 
powrotu na łono Kościoła”  
– wyznaje Chomicki.

Młody mężcz yzna 
mówi wprost, że do dziś 
nie wie, dlaczego w trud-
nym momencie swoje 
kroki skierował do Maryi. 
„Poczułem, jakby przez na-
tchnienie, że muszę tam 
pojechać i poprosić Matkę 
Bożą o pomoc” – wyznaje 
i dodaje, że dziś wie, iż taki 
był plan Boży. „Pan Bóg 
pewnie szukał okazji, kiedy 
będę bezsilny i będę szukał 
pomocy u Niego. To było 
kluczowe wydarzenie, kie-
dy po raz pierwszy w życiu poczu-
łem się upokorzony i bez pomysłu 
na wyjście z problemu, który był 
bardzo duży i niespodziewany” – 
podkreśla.

Wyruszył w daleką drogę
Rok 2010 był pierwszym ro-

kiem głębszego nawrócenia Piotra 
Chomickiego, a zarazem 
rokiem bardzo maryjnym. 
„Byłem otwarty na wszyst-
ko, co Maryja przekazy-
wała w swoich orędziach” 
– mówi.

Kiedy młody mężczy-
zna w sierpniu znalazł się 
w Sanktuarium Matki Bo-
żej w Gietrzwałdzie, po raz 
pierwszy spotkał się z orę-
dziami Matki Bożej Słowa 
z Kibeho. „Kupiłem książ-
kę o objawieniach Matki 

Bożej w Kibeho i jeszcze tego sa-
mego wieczoru ją przeczytałem. 
Orędzia Matki Bożej Słowa bardzo 
mnie poruszyły. Poczułem silne za-
proszenie, aby to miejsce odwie-
dzić” – podkreśla. 

I ruszył w drogę. Pielgrzymo-
wał z Gietrzwałdu, z miejsca jedy-
nych potwierdzonych przez Ko-
ściół objawień Matki Bożej w Pol-

sce do Kibeho w Rwandzie, 
w centralnej Afryce, miejsca 
jedynych objawień Matki 
Bożej w Afryce uznanych 
przez Kościół katolicki za 
prawdziwe. Dlaczego tak? 
„Nie wiem do końca, ale te-
raz wiem, że taki był plan 
Maryi” – zaznacza.

11 miesięcy w drodze
W pielgrzymkę wyruszył 

w październiku, w dniu roz-
poczęcia Roku Wiary w 2012 
roku. „Szedłem przez całą 
Polskę, Europę, w tym przez 
Medjugorie, całą Turcję, aż 
do granicy z Syrią. W Euro-
pie przeszedłem przez 10 
krajów łącznie z Turcją, po-
konując 3800 km. Ponieważ 
nie mogłem przejść Syrii, 
Egiptu i Sudanu, to przez te 
kraje przeleciałem samolo-
tem, lądując w pierwszym 

bezpiecznym miejscu, skąd mo-
głem kontynuować pielgrzymkę. 
Wylądowałem w stolicy Etiopii 
w Addis Abeba i stamtąd kontynu-
owałem pielgrzymkę, idąc przez 
połowę Etiopii, Kenię, Ugandę, aż 
do Rwandy. W Afryce pokonałem 
2400 km. Cała pielgrzymka trwała 
ok. 11 miesięcy. Przeszedłem przez  

3 kontynenty, 14 krajów, po-
konując pieszo 6200 km” – 
wylicza. 

Spotkanie z wizjonerką
Do Kibeho Chomicki 

dotarł 7 września 2013 roku. 
„Byłem szczęśliwy, że dzięki 
łasce Bożej i opiece Maryi 
udało się pokonać pół świa-
ta, dojść do Kibeho i spotkać 
się z Nathalie, jedną z dwóch 
żyjących wizjonerek, której 
przez osiem lat objawiała 

się Matka Boża Słowa. Z Nathalie 
rozmawiałem kilkakrotnie, a tak-
że wspólnie się modliliśmy. Prze-
kazała mi to, co przekazała jej 
Maryja. Wizjonerka dużo mówiła 
na temat orędzi, jak bardzo one 
są ważne i jak Matce Bożej Sło-
wa zależy, abyśmy się nawracali 
i żyli prawdziwą wiarą, kochając 
Boga, bliźnich i Kościół Święty”  
– opowiada pielgrzym. 

Nawrócenie
Piotr Chomicki nie ukrywa 

tego, że zarówno droga, jak i orę-
dzia Matki Bożej z Kibeho bardzo 
go zmieniły – głównie duchowo. 
„Droga była nieustanną modlitwą 
różańcową, rozważaniem Ewange-
lii i wielu sytuacji życiowych. Była 
też pragnieniem odkrycia sensu 
i celu pielgrzymowania do Kibe-
ho. Po ludzku nie miałem żadnych 
powodów, aby pielgrzymować do 
Kibeho. Jednak zaproszenie Maryi 
i zaufanie miało nie tylko głęboki 
sens, ale przyniosło mi nowe życie. 
Jak tylko doszedłem do Kibeho, to 
poczułem w tamtym momencie, 
że spotkałem się duchowo z ży-
wym Jezusem. Ten moment prze-
mienił moje życie” – wyznaje. 

Po spotkaniu z Jezusem i piel-
grzymce do Kibeho Chomicki za-
inicjował nowy ruch ewangeli-
zacyjny Holy Mary Team (teraz 
Fundacja Holy Mary Team), który 
poprzez organizowanie kampa-
nii ewangelizacyjnych, produkcję 
programów i filmów krótkometra-

żowych ewangelizacyjnych ma na 
celu przyciągać jak najwięcej ludzi 
do Jezusa. Oczywiście przez Mary-
ję. „Tylko w Bogu możemy odna-
leźć to, czego tak bardzo szukamy 
w życiu” – podkreśla.

Na pytanie: kim dla niego jest 
dzisiaj Matka Boża, odpowiada 
jednoznacznie: „Matka Boża jest 
dla mnie ukochaną Matką, która 
nieustannie prowadzi do Jezusa. 
Maryja jest dla mnie wzorem do 
naśladowania w każdym aspekcie, 
a szczególnie w kwestii wiary i za-
ufania Panu Jezusowi. Jest najlep-
szą i kochającą przewodniczką do 
Boga. Co bardzo ważne, jest także 
nauczycielką prawdziwego życia, 
przewodniczką do szczęścia któ-
rego tak bardzo wszyscy szukamy”.

mp

usisz!” – eksperta-
mi od wszystkiego 
stworzył ich Pan 

Bóg... albo sami uznali, że do 
tego są powołani. Serdeczne rady 
i dzielenie się wiedzą coraz czę-
ściej ustępują miejsca formie „mu-
sisz!”, koniecznie z wykrzyknikiem 
na końcu. Nie chcemy już podpo-
wiadać rozwiązań innym, wolimy 
powiedzieć, co mają zrobić i nie 
przyjmujemy do wiadomości, że 
mogą wybrać inną opcję. 

To, co kiedyś było domeną ro-
dziców niepełnoletnich dzieci i te-
ściowych z dowcipów, dziś 
stało się codziennością. Co-
raz częściej ktoś ma pomysł 
na nasze idealne wakacje, 
pracę marzeń, a nawet 
przeżywanie szczę-
śliwych czy trudnych 
chwil w naszym życiu. 
Legiony kobiet czeka-
ją tylko, by powiedzieć 

każdej mamie, jak ma wychować 
dzieci. Kohorty mężczyzn mają lep-
szy sposób na to, jak wyremonto-
wać mieszkanie pana Iksińskiego, 
niż on sam. Dzielenie się doświad-
czeniem jest bardzo dobre, sama 
chłonę rady żon, mam, dziennika-
rek itd. Gdzie zatem problem? Dia-
beł tkwi w klauzuli „musisz tak zro-
bić, jak ci mówię”. 

A może by tak wrócić do da-
wania rad bez egzekwowania, 
czy ktoś żyje zgodnie z tym, jak 
my – eksperci od wszystkiego mu 
wskażemy. Mimo naszych słabo-

ści, które w zestawieniu z do-
skonałością Boga mogą po-
rażać, On nie odbiera nam 
wolnej woli, my natomiast, 

zakochani w słowie „mu-
sisz!”, robimy krzywdę 
sobie, innym i naszym 
relacjom.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew
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Piotr Chomicki pracował w biznesie 
jako menadżer zarządzający. Prowa-
dził projekty z dużym powodzeniem. 
W 2009 roku przyszedł do Polski kry-
zys finansowy i zmienił bieg wyda-
rzeń. Zaczęły się pojawiać pierwsze 
problemy w biznesie. Wtedy poje-
chał na Jasną Górę poprosić Matkę 
Bożą o wsparcie, poprosić o duże 
pieniądze. 

Z Gietrzwałdu do Kibeho

Musisz! 
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Strony przygotował Henryk Bejda
R E K L A M A

O niezwykłej relikwii przechowywa-
nej w miejscowym kościele od co 
najmniej 1177 r. i w przedziwny 

sposób – od 400 lat, kiedy po raz pierw-
szy to zaobserwowano – rozpuszczającej 
się dorocznie we wspomnienie rzymskie-
go męczennika, mówi się powszechnie 
„krew”, choć jest to w istocie mieszanina 
krwi, tłuszczu, fragmentów skóry i popio-
łu. Tradycja głosi, że mieszanina ta została 
zebrana tuż po śmierci męczennika.

W trakcie rozpuszczania „cudowna 
krew” – która w stanie stałym przypomina 
bardziej grudkę zanieczyszczonego tłusz-
czu – przybiera coraz żywszą jasnoczerwo-
ną barwę i wzrasta jej objętość; płyn sta-

je się przezroczysty z wi-
docznymi pływającym 
w nim zanieczyszczeniami. 

Dostrzec to można gołym okiem w wysta-
wionym do publicznej czci relikwiarzu.

Dziwne jest nie tylko rozpuszcza-
nie się „cudownej krwi” w oko-
licach jednego dnia w roku, 
ale także to, że substancja 
zawarta w ampułce, nie 
będąc wcale hermetycz-
nie zamkniętą (zatycz-
kę stanowi korek z gazą 
zaizolowany woskiem) 
i odizolowaną od wpły-
wów otoczenia, nie psu-
je się, nie wysycha i od 
wieków, rok w rok wyka-
zuje zdolność do owej nie-

zwykłej przemiany. Co więcej, w niektóre 
lata zjawisko to zachodzi również w inne 
dni w roku, najczęściej podczas nadzwy-
czajnych okazji, takich jak np. wizyty bi-
skupów. Nauka jak na razie nie znalazła 
zadowalającego wytłumaczenia tych nie-

zwykłych zjawisk. 

Święty Wawrzyniec żył na 
przełomie II i III w. Był Hiszpa-
nem, diakonem w Rzymie. 
Został umęczony i spalony 
żywcem na żelaznym rusz-
cie w czasach prześladowań 
rozpętanych przez cesarza 
Dioklecjana. Dziś jest jed-

nym z największych świętych 
Kościoła.

„Drzewa, które pod naporem 
wiatru łamały się, nie spadały na 
klasztor, ale układały się równo-
ległe wokół domu, a te, które 
padały na dom, ocierały się je-
dynie o ściany. Niekiedy brako-
wało tylko kilku centymetrów, 
aby drzewa zwaliły się na dach 
czy sam budynek. Czuwała nad 
nami Boża Opatrzność” – mówi 
s. Mirona Turzyńska, przełożona 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
i dodaje: „Podobnie rzecz ma się 
z figurami świętych, które były 
tylko przykryte gałęziami. Kiedy 
je odkrywałyśmy, za każdym ra-
zem przecierałyśmy oczy ze zdu-
mienia, że wszystkie figurki są 
całe, nawet nie zostały draśnię-

te. Również doniczki z kwiata-
mi stojące w grocie Matki Bożej 
Niepokalanej stoją tak jak stały 
wcześniej. Na drzewach były za-
wieszone stacje drogi krzyżowej 
i np. jedno drzewo, łamiąc się, 
ucięło drugie – ale powyżej sta-
cji drogi krzyżowej, która została 
nietknięta”.

Czy można to jakoś wytłuma-
czyć? Dla franciszkanek to znak, 
„że żadna moc, żadna nawałni-
ca nie jest w stanie wyrwać wia-
ry z naszych serc”. „Patrząc na te 
ocalałe figury i krzyże, wiemy, że 
Pan Bóg z nami pozostał” – doda-
je s. Mirona.

Do powstania liczącego dziś niemal 4 milio-
ny mieszkańców największego kalifornijskiego 
miasta przyczynił się hiszpański misjonarz – fran-
ciszkanin Juan Crespi. Na tereny obecnego Los 
Angeles dotarł on 2 sierpnia 1769 r. – we wspo-
mnienie Królowej Aniołów i odpust Porcjunkuli  
– jako kapelan ekspedycji Gaspara de Portola i Ro-

vira. Dwanaście lat później – 14 września 1781 r.  
– przy rzece nazwanej Rio de Nuestra Senora la 
Reina de Los Angeles de Porciuncula (Rzeka Mat-
ki Bożej Królowej Aniołów z Porcjunkuli) utwo-
rzona została katolicka misja ewangelizacyjna 
nazwana El Pueblo de Nuestra Senora la Reina 
de Los Angeles de Porciuncula. To właśnie ona 
dała początek wielkiemu miastu znanemu dziś 
jako Los Angeles.

Dłuższe dystanse pokonuje sa-
molotami rządowymi (choć na Lam-
pedusę usiłował polecieć samolo-
tem rejsowym „Alitalia”, a jeżdżąc 
po wyspie używał 20-letniego fiata 
campagnola). Wyjeżdżając i przy-
jeżdżając do Watykanu, nie korzy-
sta z przynależnej mu limuzyny, ale 
jeździ najczęściej zwykłym fordem 
focusem. Pośród tłumu przemiesz-
cza się hyundaiem santa fe. 

W czasie wizyty w Krakowie 
podczas Światowych Dni Młodzie-
ży papież latał polskim śmigłowcem 
sokół W-3WA w wersji VIP, podró-
żował volkswagenem golfem i pa-
pamobile pick-upem isuzu d-max, 
a także przejechał się zwykłym miej-
skim... tramwajem. Do Rzymu po-

wracał „papieskim” Boeingiem 737 
PLL LOT. W USA podróżował fiatem 
500 l i papamobile – jeepem wran-
glerem. Podczas wizyt w poszcze-
gólnych krajach wybiera zazwyczaj 
tanie, najpopularniejsze miejscowe 
modele aut.

Pojazdem, który polubił jednak 
najbardziej, jest maleńkie i skrom-
niutkie, stare i zabytkowe renault 4 
z 1984 r. z 300 tysiącami kilometrów 
na liczniku. Otrzymał je w prezen-
cie od użytkującego go wcześniej  
ks. Renzo Zocca, proboszcza z miej-
scowości Pescantina na północy 
Włoch. Na marginesie: Franciszek 
uważa to auto za... dzieło sztuki. 
Użytkowej oczywiście.

Za dotarcie do najwyższej 
piłkarskiej hiszpańskiej ligi roz-
grywkowej – Primera Divison 
– dziękowali Maryi kibice i pił-
karze walenckiej Levante UD. 
Przybyli w tym celu do bazy-
liki patronki Walencji – Virgen 
de los Desamparados, czyli 
Matki Bożej od Odrzuconych 

(Bezradnych, Bezdomnych). 
Pokorną nazwał drużynę cele-
brujący Mszę Świętą kard. An-
tonio Canizares. Pierwsze dwa 

mecze „żab” w Primera Division 
nie były złe: wygrali 1:0 z silnym 
Villaerealem, a potem zremiso-
wali 2:2 z Deportivo La Coruna.

Z jednej strony korony ofiarowane Maryi przez 
papieża Klemensa XI (skradzione w 1909 r.), z dru-
giej XVIII-wieczną rzymską rycinę przedstawiającą 
koronację Cudownego Obrazu zobaczyć można na 
nowym banknocie kolekcjonerskim wyemitowa-
nym przez Narodowy Bank Polski z okazji 300-lecia 
koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zabez-
pieczeniami banknotu przed fałszerzami są m.in.: 
monogram maryjny (druk obustronny), herb pau-
liński (znak wodny) oraz stylizowane motywy ro-
ślinne z ołtarza i ramy obrazu. Banknot zaprojekto-
wany przez Justynę Kopecką, wyemitowany w na-
kładzie do 55 tys. sztuk, można kupić m.in. w od-
działach okręgowych NBP.

Warto nadmienić, że poprzedni 20-złoto-
wy banknot – wyemitowany przez NBP z okazji 
1050-lecia chrztu Polski – uznany został za najlep-
szy kolekcjonerski banknot świata!!! Ta prestiżo-
wa nagroda przyznawana jest przez International  
Association of Currency Affairs (IACA).

Byliśmy świadkami cudu!
Jak co roku tłumy wiernych przybyły 9 i 10 sierpnia br. do niewielkiej włoskiej miej-
scowości Amaseno leżącej ok. 100 km od Rzymu, by stać się świadkami cudu – nie-
zwykłej przemiany krwi św. Wawrzyńca ze stanu stałego w ciekły. Wielu wiernych  
– w tym wysłannik redakcji „Dobrych Nowin” – nie tylko obserwowało to zjawi-
sko, lecz także uczestniczyło w uroczystych nabożeństwach, Mszach Świętych oraz 
w procesji z figurą świętego, która przeszła ulicami miasteczka. 

fot. H. Bejda

Bóg z nami pozostał

Nawałnica, która na początku 
sierpnia br. przeszła nad pół-
nocną Polską, była straszliwa. 
Zabijała i raniła ludzi i zwierzę-
ta, niszczyła domy, łamała drze-
wa jak zapałki, a nawet wyrywa-
ła je z korzeniami. Nie oszczę-
dziła także wypielęgnowanego 
parku i pięciohektarowego lasu 
Sióstr Franciszkanek od Po-
kuty i Miłości Chrześcijańskiej 
w  Orliku w  woj. pomorskim. 
Straty materialne były ogrom-
ne. W przedziwny, niewytłuma-
czalny sposób na całym klasz-
tornym terenie zamienionym 
w „pustynię” zniszczeniom nie 
uległy jedynie... sam klasztor, fi-
gury świętych i symbole naszej 
świętej wiary.

Maryjne 
Los Angeles

Czy wiesz, że nazwa drugiego co do liczby 
mieszkańców miasta Ameryki – Los Angeles  
– ma ścisły związek z Maryją, Królową Aniołów? 

Za pomocą jakich pojazdów przemiesz-
cza się papież Franciszek? Nie, nie ko-
rzysta z maybacha ani z rolls royce’a, 
zrezygnował też z używanych przez 
poprzednich papieży mercedesów. Za 
czasów, kiedy nie był jeszcze papieżem 
i posługiwał w Buenos Aires, jeździł 
na rowerze i korzystał z metra i innych 
środków komunikacji miejskiej.

Papieska flota

Banknot 
koronacyjny

„Żaby” dziękują 
Maryifot. H

. Bejda

fot. H
. Bejda

fot. S.M
artos/AVA
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Do wykutych w skałach 
domowych pomieszczeń scho-
dzimy dziś schodkami w pra-
wej południowej nawie, by 
oczyma duszy dostrzec wśród 

skalnych załomów miejsce, 
gdzie przyszła na świat Bogu-
rodzica. Czcimy tu Maryję jako 
Dzieciątko, tak przecież często 
czczone do dziś we włoskich 

kościołach jako Maria Bambina 
(np. w mediolańskiej Il Duomo, 
w Mercatella czy w Canavese). 

Nad skalnym domostwem 
Joachima i Anny, kilkadziesiąt 
metrów od terenów świątyni 
jerozolimskiej, w ciągu dzie-

jów wznoszono kolejne świą-
tynie. Ta, do której wchodzi-
my, jest jedyną w Ziemi Świę-
tej, która pozostała nietknięta 
przez burze dziejowe po krzy-
żowcach. Ocalała, bo w porę 
zamieniono ją w medresę, czy-
li szkołę koraniczną. 

Ze względu na fantastycz-
ną, niespotykaną akustykę 
świątyni odbywają się w niej 
koncerty szczególnych sław. 
Zwykli pielgrzymi śpiewa-
ją z uniesieniem ducha – tak 
zbiorowo, jak i solo – pieśni 
maryjne. Od rana do zmroku, 
nierzadko w kolejce czekają, 
by choć raz w życiu tu wła-
śnie wyśpiewać Magnificat 
oraz najbliższe sercu i najpięk-
niejsze pieśni maryjne swoich 
narodów. W niezliczonych, co-
raz częściej nieznanych już ję-
zykach niosą się te hymny po 
sklepieniach i zaułkach świą-
tyni, powodując wzruszające 
zjednoczenie serc dzieci Maryi 
z całego świata. W żadnym in-
nym miejscu w Ziemi Świętej 
nie jest tak radośnie jak tu, bo 
to przecież dom Matki. 

ks. Jerzy Banak

Piąta Ewangelia

Na wzgórzach Kasarwan w Libanie sta-
nął największy na świecie pomnik św. char-
bela. Monument, który waży 40 ton, ma  
27 m wysokości i blisko 10 m szerokości. 
Jest podziękowaniem Libańczyków za 
opiekę i otrzymane łaski za wstawiennic-
twem mnicha. Statua została poświęcona 
podczas specjalnej Mszy Świętej w świę-
to Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli  
14 września.

W Magnificat Maryja zapowiedziała: „Oto od-
tąd błogosławić mnie będą wszystkie poko-
lenia”. Zapowiedź ta wypełnia się w sposób 
niezwykły każdego dnia w jerozolimskim ko-
ściele św. Anny wzniesionym w miejscu naro-
dzenia Maryi.

Wyśpiewać Magnificat

Na dzisiejszym religijnym rynku 
muzycznym roi się od zespołów, 
solistów, którzy wydają płyty. 
Każdy ma jakiś pomysł na śpie-
wanie. Ksiądz postanowił na-
grać kolejną, swoją 13. płytę. 
Czy to dobry pomysł? 
Nagrałem płytę, bo wiem, że nie 
tylko słowo mówione, ale i śpiew 
ku chwale Pana Jezusa i Maryi 
napawa radością serce oraz przy-
bliża do Pana Boga. Te piosenki 
mają służyć jako pomoc w mo-
dlitwie. Wiem, że wielu ludziom 
pomagają właśnie w przeżywa-
niu Słowa Bożego. Dlaczego więc 
ich nie nagrywać? Bardzo trudno 
jest śpiewać i nie szukać w tym 
swojego sukcesu, zauważenia. 
Żeby ta szala się nie przeważała 
musiałem nabrać dystansu, od 
kilku lat nie śpiewam publicznie. 
Oczywiście, nie jest to jedno-
znaczne z tym, że nigdy już nie 
będę śpiewał. Od dziecka zawsze 
bardzo lubiłem słuchać muzyki. 
Z powodu poważnej wady wzro-
ku nie mogłem uprawiać żadnej 
dyscypliny sportowej. Pamiętam 
moją pierwszą płytę, którą do-
stałem od taty. Nagrania Anny 
Jantar – słuchałem ją w  kół-
ko. Potem była muzyka grecka, 
którą bardzo lubię. Tyle uczu-
cia, serca i nostalgii jest w melo-
diach południa, które wyśpiewa-
ne, dedykowane samemu Bogu, 
stają się modlitwą ufną, prostą 
i szczerą. Pomysł, że i ja mogę 
śpiewać, narodził się przypadko-
wo, gdy przed 20 laty usłyszałem 
w Radiu Maryja śpiewającego  

ks. Stefana Ceberka. Pomyślałem, 
że i ja mogę... Śpiewanie może 
być dodatkiem do kapłaństwa.

Śpiewanie jest ważne, ale to 
przecież nie wszystko...
Oczywiście najważniejsza jest 
posługa sakramentalna: Msza 
Święta, konfesjonał, Słowo Boże. 
Miejsca, w których kapłan po-
maga ludziom znaleźć Chrystusa  
– nie ma ważniejszego zadania 
dla księdza, reszta jest tylko do-
datkiem. Zauważa się obecnie 
wielkie zagubienie człowieka 
w kwestii wiary i jej obrony, po-
nieważ najbardziej szkalowaną 
religią jest dziś chrześcijaństwo, 
a tym samym katolicyzm. Dzi-
siaj ludzie poszukują uzasadnie-
nia swojej wiary. Tu wiele dobra 
robi pan Jan Lewandowski i jego 
ostatnia publikacja Przeciw ate-
istom. 52 odpowiedzi na najczęst-
sze zarzuty ateistów i antykleryka-
łów. Znawcą jest również pan An-
drzej Sarwa (pisarz i demonolog) 

i jego świetne publikacje. To, co 
wyróżnia chrześcijaństwo spo-
śród innych religii, to Bóg stwa-
rzający świat poprzez słowo: ex-
nihilo. Będący transcendencją 
bez początku i końca odwieczna 
Trójca, Zbawiciel od grzechów, 
odkupienie, zmartwychwsta-
nie ciała, wypełnione proroctwa 
w Jezusie jako Mesjaszu. Dużą 
pomocą może być książka znane-
go polskiego religioznawcy pana 
Kazimierza Banka pt. Historia reli-
gii, który w bardzo rzetelny spo-
sób przekazuje informacje na te-
mat różnych religii. Autor w spo-
sób bezstronny, bez uprzedzeń 
mówi o każdej z nich. Dziś braku-
je właśnie rzetelnej informacji.

Czy nie uważa Ksiądz, że w dzi-
siejszych czasach lekceważone 
jest zło i postać szatana?
Dzisiaj także banalizuje się pro-
blem zła w wymiarze osobowym 
i z szatana robi się postać mitolo-
giczną, bajkową. Religie przed- 

biblijne znały pojęcie złego du-
cha, ale były to negatywne bó-
stwa. Biblia nie pokazuje szatana 
jako bóstwo, ale jako stworzenie 
Boże, które zbuntowało się prze-
ciwko Bogu. Dokonało kuszenia 
pierwszych rodziców, przez co 
utracili oni pierwotną szczęśli-
wość. Piekło, wieczne potępie-
nie to straszna rzecz – przypomi-
na o tym Matka Boża w Fatimie, 
pokazując je dzieciom. Chroń-
my dzieci przed złem, dostępem 
do pornografii i przed sektami. 
Chrześcijaństwo jest oczywiście 
religią nadziei, zbawienia, ale 
człowiek musi po to wyciągnąć 
rękę. Musimy być przekonani, że 
jest tylko jedna religia objawiona.

Zatem proszę Księdza...
Zatem śpiewanie i dobre apolo-
getyczne artykuły, książki, strony 
internetowe np. apologetyka.info 
Jana Lewandowskiego, świetne 
wypowiedzi ks. prof. Tadeusza 
Guza, ks. prof. Pawła Bortkiewi-

cza i wielu, wielu innych wybit-
nych teologów. Śpiewanie i apo-
logetyka mogą pomóc ludziom 
znaleźć jedynego Zbawiciela, któ-
rym jest Jezus Chrystus. Myślę, że 
ważną sprawą są także katolickie 
media, m.in. Radio Maryja, Telewi-
zja Trwam.
Jedno jest pewne: za wszystkich 
umarł Chrystus i chce, by byli zba-
wieni. Każdy ochrzczony ma obo-
wiązek przybliżać ludziom Chry-
stusa – niech robi to najlepiej jak 
potrafi.

Oprócz kolejnych nagrań (mamy 
na nie nadzieję), jakie są dalsze 
Księdza plany w posłudze dusz-
pasterskiej?
Ciągle takie same: być zwykłym 
i dobrym księdzem, zbawić swo-
ją nieśmiertelną duszę i pomagać 
w tym każdemu człowiekowi.

Dziękuję za rozmowę.

Miłosierdzie 
jak słońce

Z ks. Pawłem Szerlowskim, wikariuszem parafii Bożego Ciała we Wrocławiu, 
rozmawia Jagoda Mazurkiewicz.

R E K L A M A

Osoby chętne 
do nabycia płyt 

ks. Pawła Szerlowskiego 
zapraszamy na stronę 

http://dewocjonalia-az.pl/ 

fot. P. Elie Korkom
az, facebook.com
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podoba? Mam na myśli ostatnie zdjęcie, 
jakie wykonałem Papieżowi w jego pry-
watnej kaplicy w Wielki Piątek, kiedy 
Ojciec Święty już nie udał się na drogę 
krzyżową do Koloseum. 
Cóż to zdjęcie ma w sobie szczególne-
go? Przedstawia w jednym ujęciu całe 
życie Papieża. Od ks. Stanisława Dzi-
wisza wziął krzyż, popatrzył na niego 
i oparł go na swojej skroni. Ucałował go 
i przytulił do swojego serca. Chcę przez 

to powiedzieć – to jest całe jego życie 
poświęcone tajemnicy krzyża, modlitwy 
i świętości. Warto zauważyć, z jaką siłą 
trzymał ten krzyż. Ściskał go tak mocno, 
że jego paznokcie były czerwone. 
W tym przytuleniu krzyża widzimy, jak 
wielką misję na ziemi pełnił Jan Paweł II. 
I trzecia rzecz, jaką można zauważyć na 
tym zdjęciu, to wielkie cierpienie Papie-
ża. Jan Paweł II napisał w czasie swoje-
go pontyfikatu 14 encyklik. A ja myślę, 
że tak naprawdę ogłosił ich 15. Ta ostat-
nia nie została jednak spisana. Napisał ją 
swoim cierpieniem. 

Jak Pan przeżył czas odchodzenia Jana 
Pawła II do domu Ojca?
To był moment najpiękniejszy, ale tak-
że najtrudniejszy. Osiem godzin przed 
śmiercią Ojca Świętego Papież polecił 
mnie odszukać. Ksiądz Stanisław Dziwisz 
zaprosił mnie do apartamentu Ojca Świę-
tego. Było to wezwanie szczególne, bo 
cały tamten czas był bardzo wyjątkowy. 
Nie spodziewałem się tego. 
Ksiądz Stanisław wziął mnie za rękę 
i zaprowadził mnie do miejsca, gdzie 
znajdował się Ojciec Święty. Wszedłem 
do sypialni Papieża. Stanąłem po lewej 
stronie łóżka Papieża. Ksiądz Stanisław 
powiedział: „Ojcze Święty, pan Arturo 
jest tutaj”.
Papież leżał w bardzo skromnym, wą-
skim łóżku. Obok stał klęcznik, stolik, 
a na nim krzyż. To było wszystko, co 
znajdowało się w sypialni Ojca Święte-
go. Mówię o tym, bo wielu mówi o luk-
susach, w jakich żyje papież. Taki był luk-
sus Jana Pawła II. 
Papież nie był podłączony do żadnych 
urządzeń. Obok niego na poduszce le-
żała tylko maseczka tlenowa. Kiedy  
ks. Stanisław Dziwisz powiedział, że przy-
szedłem, Ojciec Święty odwrócił się i zo-
baczyłem piękny uśmiech, oczy otwarte, 
duże – od miesięcy nie widzieliśmy tak 
pięknej twarzy Ojca Świętego. Natych-
miast padłem na kolana. Papież wycią-
gnął dłoń, dotknął mojej twarzy, skroni, 

towny, bardzo gwałtowny odwróciłem 
się w prawo. Moja ciężka torba z apara-
tami fotograficznymi, którą miałem na 
ramieniu, uderzyła w tego człowieka 
tak mocno, że się poślizgnął. Okazało 
się, że mężczyzna ten, ubrany w sutan-
nę, miał w ręku bagnet. Gdyby dotarł 
bliżej Ojca Świętego, mogłoby się stać 
nieszczęście. Udało mu się co prawda 
zranić Papieża na wysokości aorty pa-
chwinowej, ale ostrze przecięło jedynie 
sutannę Ojca Świętego i przecięło skórę, 
tak że pokazała się krew. W tym samym 
czasie ochrona zatrzymała tego człowie-
ka. Nie wiem, kim on był. Najważniejsze, 
że Ojciec Święty przeżył. Matka Boża raz 
jeszcze przeprowadziła go przez trudną 
sytuację. 

Kiedy zaczął Pan myśleć o Janie Pawle 
II jako o człowieku świętym?
To wiązało się z ciągłym przebywaniem 
z nim, obserwowaniem go i tego, co robi. 
Jakby dotykanie własną dłonią różnych 
sytuacji, słuchanie tego, co mówi, co 
przekazuje. Bardzo trudno odpowiedzieć 
na to pytanie. Bo czym jest świętość? Ła-
two to zobaczyć, kiedy taki święty powie 
komuś: wstań i chodź. Ale zo-
baczmy, jak było z Janem 
Pawłem II. To właśnie 

R E K L A M A

Przez ponad 26 lat był Pan fotografem 
Papieża. Trudno powiedzieć, że miał 
Pan wtedy zwyczajne, osobiste życie. 
Co wówczas było dla Pana najtrud-
niejsze?
Ojciec Święty traktował mnie jak syna, 
więc moja praca stała się czymś natu-
ralnym, zwyczajnym, rodzinnym. Moje 
zadanie stało się czymś wyjątkowo 
przyjemnym i ważnym, ale było jed-
nocześnie misją do spełnienia. Muszę 
powiedzieć, że było ono możliwe dzię-
ki inteligencji mojej żony. Znosić życie, 
jakie było, nie wystarczy powiedzieć: 
„Kocham Cię”. Owszem, to bardzo dużo 
znaczy, ale to znaczy również zrozumieć 
drugiego. Moja żona miała świadomość 
tego, że jej mąż ma coś do przekaza-
nia innym ludziom, światu. Tu widać 
ogromny szacunek dla drugiej osoby. 
Dzięki temu mogłem ponad 26 lat spę-
dzić u boku świętego. 

Który moment zapisał się w Pana pa-
mięci najbardziej? Jakie zdjęcie lubi 
Pan najbardziej?
Wszystkie te chwile, gdy Jan Paweł II był 
z młodzieżą, z dziećmi, z chorymi, nie-
pełnosprawnymi, wszystkie te, kiedy 
ujawniało się miłosierdzie Papieża. Trud-
no powiedzieć, co było najpiękniejsze. 
Zrobiłem dużo takich zdjęć, gdzie wi-
dać Papieża w ruchu, Papieża obdarza-
jącego dobrem. A zdjęcie, które mnie się 

za jego pontyfikatu Polska odzyskała 
wolność. Miliony osób w różnych krajach 
uzyskały wolność słowa. Jak mamy to na-
zwać? Czy to żart, gra czy cud?

Czy dziś wciąż odczuwa Pan więź z Ja-
nem Pawłem II? 
Bardzo rzadko chodzę do bazyliki  
św. Piotra do grobu Jana Pawła II. Co-
dziennie jednak czuję bliskość Papieża, 
jego ciepłą dłoń na moim ramieniu. Niby 
wszystko się zmieniło, ale tak naprawdę 
nie zmieniło się nic. Zdarza się, że jest 
jakiś problem. Wtedy wzdycham: Janie 
Pawle II, dobrze by było, gdybyś był. Wte-
dy on pewnie uśmiecha się z góry i za-
pewnia: „Nie martw się, ja jestem”.

Dziękujemy za rozmowę.

dłoni. To była taka ojcowska pieszczota. 
To, co mi zostało w pamięci – ten dotyk 
i oczy Ojca Świętego. Na koniec głosem 
bardzo delikatnym i ciepłym powiedział 
tylko: „Arturo, dziękuję”. 
Potem Ojciec Święty delikatnie odwró-
cił się na bok. Widać było po jego twa-
rzy, że jest szczęśliwy, przygotowany do 
ostatniej podróży. 

Jak Pan widział Jana Pawła II w relacji 
do Matki Bożej?
W moim przekonaniu Jan Paweł II, za-
nim jeszcze został papieżem, był w ja-
kiś szczególny sposób chroniony przez 
Matkę Bożą. Są tego wyrazy zewnętrzne,  
np. wezwanie Totus Tuus i inne, ale nie 
tylko. To są te momenty, kiedy Ojciec 
Święty w samotności, na kolanach modlił 
się w kaplicy. I kiedy pojawiały się wielkie 
problemy, on tam je polecał Matce Bożej. 
Ja zawsze tak to sobie wyobrażałem, lu-
biłem myśleć w ten sposób i tak to sobie 
obrazuję, jakby Matka Boża brała Ojca 
Świętego za rękę i jak swoje dziecko pro-
wadziła. Takie odnosiłem wrażenie. 
Papież nigdy niczego się nie bał. Zawsze 
szedł do przodu. Nigdy nie wahał się, co 
ma robić. Byłem tego świadkiem. Widzia-
łem Ojca Świętego w Tajlandii, kiedy uda-
wał się do więźniów, do potrzebujących. 
Szedł tam bez żadnej ochrony. W każ-
dej chwili ktoś mógł się rzucić na Papie-
ża. Tymczasem oni całowali go, dotykali 
jego sutanny, a on nie pytał nikogo, ja-
kiego jest wyznania. Był wśród ludzi cho-
rych na trąd, dotykał ich, obmywał ich 
rany, całował je bez żadnych ochron. 
W Afryce, w szpitalu, gdzie chorują dzie-
ci, zobaczył dwie zmęczone siostry za-
konne. Ojciec Święty przyklęknął przed 
nimi i ucałował ich ręce, błogosławił im 
i wypowiedział słowa: „W imieniu Boga, 
dziękuję”. 
Wszystkie rzeczy, które otrzymywał, na-
tychmiast rozdawał biednym, potrzebu-
jącym, bez żadnego rozgłosu. Kiedy żyje 
się obok człowieka o takim charyzmacie, 
chce się wejść i pomagać. Nigdy nie czu-
łem się kimś z powodu zdjęć, jakie wy-
konywałem. Uważam, że Matka Boża mi 
asystowała i dopomagała.

Dopomogła chyba i w Fatimie, kiedy 
Ojciec Święty przyjechał tam po za-
machu podziękować za ocalenie, a po 
raz kolejny groziło mu niebezpieczeń-
stwo...
Sytuacja wyglądała tak: Ojciec 
Święty wchodził po schodach do 
katedry. Ja byłem 2-3 m przed 
nim. W pewnej chwili kątem 
oka zauważyłem jakąś czarną 
postać. W sposób instynk-

Specjalnie dla „Dobrych Nowin”

Ojciec Święty traktował mnie jak syna

Rozmowa z Arturo Marim, 
fotografem św. Jana Pawła II.
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Tysiąc modlitw nie jest warte tyle, co 
ten jeden akt oddania się: „O Jezu, 
oddaję Ci się, Ty się tym zajmij!”  

– powiedział sam Pan Jezus neapoli-
tańskiemu kapłanowi, ojcu Dolindo Ru-
otolo, zapewniając, że ma ona potężną 
moc. Tysiące osób modli się tą modli-
twą, wypraszając wiele łask.

Pani Marianna z Poznania poznała 
tę modlitwę w styczniu br. Zafascyno-
wała ją. Zanim kobieta trafiła do szpita-
la, kiedy czytała tę książeczkę, napisała 
na karteczce: „Jezu, Ty się tym zajmij” 
i położyła pod lampkę. Takie karteczki 
rozkładała potem wszędzie. „Na skutek 
głębokiej inhalacji nastąpiło migotanie 
przedsionków i pojawiło się wysokie ci-
śnienie. Zgłosiłyśmy się z Mamusią do 
szpitala w Poznaniu, a lekarze postano-
wili ją tam zostawić. W szpitalu Mamu-
sia dostała zawału serca. Lekarze mówili 
nam, że jej życie trzeba liczyć na godzi-
ny. To była już wręcz agonia, a Mamusia 
nieustannie powtarzała tylko: „Jezu, Ty 
się tym zajmij” – opowiedziała nam cór-
ka, pani Maria.

Po 13 dniach pani Marianna, bli-
sko 87-letnia kobieta, wyszła ze szpitala 
do domu i ma się dobrze. Swoją miło-

ścią do modlitwy „Jezu, Ty się tym zaj-
mij” „zaraziła” już swoich bliskich, a oni 
rozdali już 600 książeczek z modlitwą  
o. Dolindo. 

Jeśli i Ty modlisz się tym niezwy-
kłym aktem, napisz lub zadzwoń do nas:  
malgorzatapabis@rafael.pl lub 664168 808.

Chcemy przygotować zbiór łask wy-
proszonych przez tę modlitwę.

„Jezu, Ty się tym zajmij”
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Mieć w nienawiści swoich rodzi-
ców?

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma 
w nienawiści swego ojca i matki, żony 
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie sa-
mego, nie może być moim uczniem  
(Łk 14,26).

Jeśli Ewangelia nakazuje nawet miłość 
nieprzyjaciół, to dlaczego mamy nienawi-
dzić swoich najbliższych?

Szok, który wywołują te słowa, jest za-
mierzony – w ten sposób Jezus wskazuje 
na bezwzględne wymogi obowiązujące 
w Jego Królestwie. To właśnie sprawy Kró-
lestwa dla uczniów Jezusa powinny być 
najważniejsze, a kwestie rodzinne czy fi-
nansowe – na dalszym planie.

Specjaliści wskazują także, że w języ-
ku biblijnym słowo „nienawidzić” może 
oznaczać „kochać mniej”. Zatem nie cho-
dzi o to, żeby „mieć w nienawiści” swoich 

najbliższych, ale żeby bardziej od nich ko-
chać Jezusa.

Nie pogrzebać własnego ojca?

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten 
zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi 
najpierw pójść i pogrzebać mojego 
ojca!» Odparł mu: «Zostaw umarłym 
grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 
królestwo Boże!» (Łk 9,59-60).

Dla Żydów szacunek do zmarłych był 
wyrazem przestrzegania Bożych przyka-
zań i pobożności. Zresztą czy ktoś z nas 
wyobraża sobie ważniejsze okoliczności 
niż pogrzeb matki lub ojca?

Niektórzy egzegeci uważają, że gre-
ka nie dość dobrze oddała aramejskie sło-
wa Jezusa, który chciał powiedzieć, żeby 
grzebanie zmarłych pozostawić graba-
rzom. Potencjalnego ucznia Jezus zachę-
cał do pozostawienia ciała swojego zmar-

łego ojca pod opieką osób zawodowo się 
tym zajmujących, a wtedy on miałby czas 
na rzeczy znacznie ważniejsze – głoszenie 
Królestwa Bożego.

Inna interpretacja każe ten tekst czy-
tać tak: „zostaw (duchowo) umarłym grze-
banie ich (fizycznie) umarłych”. Co miałoby 
znaczyć, że tak przyziemnymi sprawami 
jak pochówek mogą się zajmować ludzie 
obojętni duchowo, a osoby, w których ser-
cach płonie żar wiary, powinny poświęcić 
wszystko sprawom Królestwa Bożego.

Dlaczego koniec świata nie przy-
szedł w czasach Jezusa?

Zaprawdę, powiadam wam: Nie prze-
minie to pokolenie, aż się to wszystko 
stanie (Mk 13,30).

Te słowa często są interpretowane 
jako zapowiedź ponownego przyjścia Je-
zusa, a jak wiemy, ciągle na nie czekamy. 
Wydaje się zatem, że odczytywanie tego 
fragmentu jako zapowiedzi szybkiego 
końca świata jest błędne.

Wynika to z faktu, że św. Marek pisał 
swoją Ewangelię przed rokiem 70, czyli 
przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej, 
do którego najpewniej odnoszą się te sło-
wa. Wówczas słowa Jezusa o tym, że „nie 
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko 
stanie”, odnoszą się do zburzenia świątyni, 
co faktycznie wydarzyło się za życia „tego 
pokolenia”. A do końca świata i ponowne-
go przyjścia Jezusa odnosi się werset na-
stępny: „o dniu owym lub godzinie nikt nie 
wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec (Mk 13,32; por. Mt 24,36).

Bogaci nie mają wstępu do nieba?

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego (Mk 10,25).

Czy dla bogatych nie ma miejsca 
w Królestwie Bożym?

Zdarza się, że ucho igielne z tego frag-
mentu interpretuje się jako wąskie przejście 
w murach okalających Jerozolimę. Wielbłąd, 
największe zwierzę juczne znane w Palesty-
nie, dodatkowo obciążone bagażem nie 
miało szans, żeby się przecisnąć przez nie-
wielkie przejście. Jednak było to o wiele bar-
dziej wyobrażalne niż przejście zwierzęcia 
przez ucho największej nawet igły.

Takie interpretacje służą jednak złago-
dzeniu słów Jezusa, któremu rzeczywiście 
mogło chodzić o wielbłąda i igłę. Te słowa 
padają tuż po tym, jak od Jezusa odszedł 
zasmucony młodzieniec, który nie zde-
cydował się pójść za Nim ze względu na 
przywiązanie do posiadanych bogactw. 
Zdaje się, że Jezus nie ma nic przeciwko 

bogatym w Królestwie Bożym, ale równo-
cześnie wie, że komuś majętnemu trudno 
się przestać troszczyć o swoje bogactwo, 
o ile w ogóle jest to możliwe.

Pierwszy papież szatanem?

On obrócił się i  patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie»  
(Mk 8,33).

Skała, na której zbudowany jest Ko-
ściół, którego nie przemogą bramy piekiel-
ne, nazywany jest przez Jezusa szatanem?

Te mocno rugające Piotra słowa padają 
wtedy, gdy Jezus mówi o sobie, że będzie 
wiele cierpiał i zostanie zabity. Wtedy Piotr 
zaczął Go napominać (por. Mk 8,31-32).

Piotr i inni apostołowie wiedzieli, że 
Jezus jest wyczekiwanym i zapowiadanym 
przez proroków Mesjaszem. Wyobrażali 
sobie, że Chrystus będzie królem Izraela, 
który wyzwoli naród spod obcej okupacji.

Jak wiemy, mesjańska misja Jezu-
sa polega zgoła na czym innym – cierpi 
i umiera za grzechy wszystkich ludzi, aby 
dać im prawdziwą wolność. Słowa Jezu-
sa są tak mocne, bo widzi w nich ludzkie, 
a nie Boże myślenie Piotra. W ten sposób 
apostoł zachowuje się –  choć nieświado-
mie – jak szatan na pustyni, który chciał 
odwieść Jezusa od wykonania Jego misji 
i posłuszeństwa Ojcu.

Do ziemskiego ojca nie można mó-
wić „tato”?

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie 
waszym ojcem; jeden bowiem jest Oj-
ciec wasz, Ten w niebie (Mt 23,9).

Jezus zabrania zwracać się nam do na-
szych rodziców, którym zawdzięczamy ży-
cie, słowami „mamo” czy „tato”?

Wprawdzie na kartach Ewangelii nie 
znajdziemy miejsca, w którym Jezus do 
Maryi mówi „mamo” – na ogół zwraca się 
do Niej: „niewiasto”. Za to do Boga mówi 
„Ojcze”, a także swoim uczniom, którym 
przekazuje prostą modlitwę, poleca się 
zwracać do Boga Ojca „Abba”, co znaczy 
„tatusiu”.

Gdybyśmy jednak chcieli tak literalnie 
zinterpretować to polecenie Jezusa, po-
minęlibyśmy ducha tej wypowiedzi. Jezus 
wypowiada te słowa w kontekście faryze-
uszów i uczonych w Piśmie, którzy „chcą 
być pozdrawiani na rynkach i żeby ludzie 
nazywali ich Rabbi” (Mt 23,7).

Jezus zaleca swoim uczniom, żeby nie 
zabiegali o zaszczytne tytuły, bo wzglę-
dem siebie są równi i mają się traktować 
jak bracia. Jezus nie zabrania mówić nam 

Mateusz Ochman
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P ewnie jak każdy człowiek zmagasz 
się z problemami. Być może czasa-
mi masz wrażenie, że kłopoty zbie-

rające się nad Tobą niczym czarne chmury 
są nie do rozwiązania; że nie ma już szans 
na wyjście z tej beznadziejnej sytuacji. 
Albo to grzech nie pozwala Ci zrobić 
kolejnego kroku naprzód, paraliżując 
Twoje myśli i ciało?

Podobnie myślał trędowaty. Jed-
nak gdy tylko spotkał Pana Je-
zusa, wyrwał się z tłumu i padł 
przed Nim na kolana, stwier-
dzając z pokorą: „Panie, jeśli 
chcesz, możesz mnie oczy-
ścić”. I tak jak wtedy chore-
mu, tak i dziś Tobie Jezus chce 

pomóc, chce wyrwać Cię z nieszczęścia, 
smutku i niedomagań, chce dać Ci życie tak 
szczęśliwe, że aż trudno to sobie wyobrazić. 
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli 
tylko chcesz, będzie walczył o Ciebie z całą 

swoją mocą. 
On jednym słowem jest w stanie 

rozwiązać każdy Twój problem, jednym 
gestem zniszczyć Twój strach, jedną 

myślą pokonać Twój grzech. Musisz Mu 
tylko na to pozwolić i zwrócić się 

do Niego: „Panie, jeśli chcesz, mo-
żesz mnie oczyścić”. I patrzeć, jak 
w Twoim życiu zaczynają dziać 
się cuda, o jakich nigdy wcze-
śniej nawet nie śniłeś.

„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, 
bądź oczyszczony!”. I natychmiast został oczyszczony (Mt 8, 2-3).

Podobnie myślał trędowaty

1

do swoich ojców: „tato”, ale zwraca uwagę, 
że w duchowym sensie, mamy tylko jed-
nego Ojca.

Gdzie tu sprawiedliwość?

Odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, 
nie czynię ci krzywdy; czy nie o dena-
ra umówiłeś się ze mną? Weź, co two-
je i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu 
dać tak samo jak tobie” (Mt 20,13-14).

Czy to sprawiedliwe, gdy taką samą za-
płatę dostają pracujący przez cały dzień i ci, 
którzy trudzili się najwyżej przez godzinę?

Dobrze znamy tę przypowieść, w któ-
rej właściciel winnicy zatrudnia robotni-
ków do zrywania owoców winorośli. Po 
czym tym, którzy pracowali godzinę, płaci 
tyle samo co tym, którzy zatrudnieni byli 
od samego rana. Czy ci ostatni mogą się 
czuć niesprawiedliwie potraktowani przez 
właściciela?

Słowa Ewangelii mówią wprost, że ni-
komu właściciel nie uczynił krzywdy, bo 
wypłacił tyle, na ile się umawiał. Przypo-
wieść ta odnosi się oczywiście do Bożego 
miłosierdzia, a przecież jeśli Bóg daje czło-
wiekowi swoją miłość, to daje ją w pełni. 
Jeśli nawet możliwe było zapłacenie ko-
muś pół czy ćwierć denara, to niemożliwe 
jest to w Bożej optyce – Bóg zawsze kocha 
w pełni.

Książę Pokoju przychodzi z mie-
czem?

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój 
przynieść na ziemię. Nie przyszedłem 
przynieść pokoju, ale miecz (Mt 10,34).

Jak rozumieć te słowa zwłaszcza 
w kontekście Księcia Pokoju, którym jest 
Jezus, przy którego narodzinach anioło-
wie zwiastowali ziemi pokój?

Wyjaśnienie jest bardzo proste. Je-
zus w  tym fragmencie nie 
mówi o celu swojego przyj-
ścia, ale zwraca uwagę na 
jego skutki. Obserwował 
je już wśród swoich naj-
bliższych. Jego bracia 
nie wierzyli w Niego, 

a rodzina chciała powstrzymać Jego dzia-
łalność, bo uważała, że „odszedł od zmy-
słów” (por. Mk 3,21).

Podobnie dzieje się w rodzinach tych, 
którzy przyjmują Jezusa za swojego Pana 
i Zbawiciela. Już św. Paweł zwracał uwagę, 
że małżonkowie mogą się poróżnić, gdy 
jeden z nich się nawróci. A czy dziś nie jest 
tak, że wiara w Jezusa sprawia, że nasi naj-
bliżsi odwracają się od nas?

Dlaczego oczekiwać owoców od 
drzewa, gdy nie pora na to?

Widząc z daleka drzewo figowe, okryte 
liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy 
nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przy-
szedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, 
gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł 
do drzewa: „Niech nikt nigdy nie je owo-
cu z ciebie!” (Mk 11,13-14).

Dlaczego Jezus przeklął drzewo figo-
we za to, że nie ma na nim owoców, skoro 
„nie był to czas na figi”?

Badacze czasów Jezusa wykazali, że 
te wydarzania miały miejsce najprawdo-
podobniej w pierwszych dniach kwietnia. 
A zatem w czasie, gdy na figowcach poja-
wiają się liście i zawiązki owoców. Nie są to 
jeszcze dorodne figi, które dojrzeją dopie-
ro za kilka tygodni, ale mogą być pożywne 
dla głodnych podróżnych. Skoro na drze-
wie nie było tych młodych fig, to znaczyło, 
że nie będzie także dojrzałych owoców za 
kilka tygodni.

Jezus przeklina zatem drzewo, które 
na pewno nie wyda owoców, które nie 
daje żadnej nadziei.

Za co chwalić nieuczciwego rządcę?

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że 
roztropnie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosunkach 
z ludźmi podobnymi sobie niż syno-
wie światłości (Łk 16,8).

Bogaty człowiek dowiaduje się, że 
zarządca jego dóbr trwoni jego majątek. 
Zapowiada, że go zwolni. Tuż przed tym 

zarządca udaje się do dłużników swojego 
pana i poleca im zaniżyć ilość zobowiązań. 

Niektórzy egzegeci twierdzą, że różni-
cę, która powstała w ten sposób, zarządca 
spłacił z własnych pieniędzy. Wówczas by-
łyby to dobrze zainwestowane pieniądze, 
bo w obliczu utraty pracy mógł wtedy li-
czyć na wsparcie tych, którym sporo dłu-
gu umorzył.

Jezus zwraca uwagę, że skoro ludzie 
na ziemi korzystają z dóbr materialnych, 
żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, to 
o ile bardziej powinni z nich korzystać, aby 
zabezpieczyć przyszłość wieczną...

Przemysław Radzyński

Najtrudniejsze fragmenty Biblii
Czy Jezus nakazuje nam nienawi-
dzić swoich rodziców albo zrezy-
gnować z obecności na pogrze-
bie ojca? Czy Ewangelie pochwa-
lają niesprawiedliwość i nieuczci-
wość? Wiele trudnych na pierw-
szy rzut oka fragmentów Pisma 
Świętego zrozumiemy lepiej, gdy 
poznamy oryginalny tekst biblij-
ny, kontekst wypowiedzi albo 
przesłanie Jezusa.
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Kazanie na górze, Carl H. Bloch

Jezus napomina apostołów, James Tissot
Przeklęte drzewo figowe, James Tissot
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Pompeje kojarzą się po-
wszechnie ze starożytnym mia-
stem doszczętnie zniszczonym 
przez wybuch wulkanu We-
zuwiusz. Wiele set lat później, 
w drugiej połowie XIX w., po-

wstało tam sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej zwanej Pom-
pejańską. Wtedy też maryjną 
obietnicę dotyczącą Nowenny 
Pompejańskiej otrzymała podczas 
objawień, modląca się za przyczy-

ną Matki Bożej Pompejańskiej  
– Królowej Różańca Świętego, 
Fortunatina (Fortunata) Agrelli  
z Neapolu. Pod odmówieniu 
nowenny ta nieuleczalnie chora 
dziewczyna odzyskała zdrowie.

W drugiej połowie XVI w. Euro-
pie zagroziła muzułmańska inwazja. 
Sułtan turecki wybrał moment, kiedy 
światem chrześcijańskim wstrząsnęła 
reformacja, a władcy europejskich kra-
jów nie mogli dojść ze sobą do poro-
zumienia. Muzułmanie chcieli zdobyć 
europejskie porty, a potem sam Rzym. 
Sułtan zapowiadał, że bazylikę św. Pio-
tra przerobi na stajnie dla swoich koni.

Papież Pius V doszedł wówczas 
do wniosku, że ludzkimi siłami Eu-
ropejczycy nie będą w stanie poko-
nać potężnej tureckiej armii. Wezwał 
wszystkich chrześcijan do podjęcia 
postów, odmawiania różańca i prosze-
nia o pomoc Boga za pośrednictwem 
Matki Bożej Różańcowej. Apel papieża 
nie pozostał bez odpowiedzi.

O losach chrześcijańskiej Europy 
rozstrzygnęła jedna z największych 
bitew morskich w historii świata, któ-
ra rozegrała się 7 października 1571 r. 
u wejścia do Zatoki Korynckiej pod 
Lepanto (obecnie: Nafpaktos, Grecja). 

Armia Świętej Ligi starła się z flotą 
muzułmańską. Dzięki Bożej pomocy 
(bo nawet wiatr powiał we właściwym 
kierunku!) cztero i półgodzinna bitwa 
zakończyła się wielkim zwycięstwem 
chrześcijan – zatopiono 15 i zdobyto 
177 tureckich galer, zabito lub raniono 
30 tysięcy Turków, a trzy tysiące wzię-
to do niewoli. Przywrócono wolność 
ok. 12-15 tys. (!) chrześcijan przyku-
tych do galerniczych wioseł. Chrześci-
janie stracili 10 okrętów i 8 tys. osób.

Tego samego dnia wieczorem pa-
pież Pius V zakomunikował wszyst-
kim zwycięstwo. Doświadczył wizji 
– zobaczył bitwę i flotę chrześcijan, 
nad którą Maryja rozpostarła swój 
opiekuńczy płaszcz. Oficjalna wieść 
o wiktorii dotarła bowiem do Rzy-
mu dopiero... dwa tygodnie później. 
Pamiątką zwycięstwa jest dziś usta-
nowione przez papieża święto Matki 
Bożej Różańcowej (Matki Bożej Zwy-
cięskiej).

Czy wiesz, jak wiele i jak wielkie łaski mógłbyś wy-
prosić, gdybyś zamiast jednej części różańca odmówił 
ich 162 (lub nawet 216)? Nie wiesz? Zawsze możesz to 
sprawdzić, odmawiając tzw. nowennę pompejańską  
– „nowennę nie do odparcia” – uznawaną dziś za jed-
ną z najskuteczniejszych modlitw świata. „Ktokolwiek 
pragnie uzyskać u Mnie względy, powinien odprawić 
trzy nowenny różańcowe z prośbą i trzy nowenny z po-
dziękowaniem” – stwierdziła sama Matka Boża. Przy-

znać trzeba jednak, że nowenna, za pośrednictwem której wyproszono już całe morze 
łask, nie jest propozycją dla duchowych „mięczaków”.

Nowenna trwa 54 dni, w cza-
sie których odmawia się trzy (lub 
cztery) części różańca. Przed 
rozpoczęciem modlitwy mówi 
się: „Ten Różaniec odmawiam na 
Twoją cześć, Królowo Różańca 
Świętego” i dodaje na samym po-
czątku swoją intencję. 

Przez 27 dni odmawia się 
część błagalną i codziennie, po 
ukończeniu trzech części różań-
ca, wypowiada się modlitwę: 
„Pomnij, o miłosierna Panno 
Różańcowa z Pompejów, jako ni-
gdy jeszcze nie słyszano, aby kto-
kolwiek z czcicieli Twoich z Ró-
żańcem Twoim pomocy Twej 
wzywający, miał być przez Ciebie 

opuszczony. Ach, nie gardź proś-
bą moją, o Matko Słowa Przed-
wiecznego, ale przez święty Twój 
Różaniec i przez upodobanie, 
jakie okazujesz dla Twej świątyni 
w Pompejach, wysłuchaj mnie 
dobrotliwie. Amen”. 

Przez pozostałe 27 dni od-
mawia się część dziękczynną, 
którą kończy się modlitwą: „Cóż 
Ci dać mogę, o Królowo pełna 
miłości? Całe moje życie po-
święcam Tobie. Ile mi sił starczy, 
będę rozszerzał/a cześć Twoją, 
o Dziewico Różańca Świętego 
z Pompejów, bo gdy Twej po-
mocy wezwałam/em, nawiedziła 
mnie łaska Boża. Wszędzie będę 

opowiadał/a o miłosierdziu, 
które mi wyświadczyłaś. O ile 
zdołam, będę rozszerzał/a nabo-
żeństwo do Różańca Świętego. 
Wszystkim głosić będę, jak do-
brotliwie obeszłaś się ze mną, aby 
i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, 
z zaufaniem do Ciebie się udawa-
li. O, gdyby cały świat wiedział, 
jak jesteś dobrą, jaką masz litość 
nad cierpiącymi, wszystkie stwo-
rzenia uciekałyby się do Ciebie. 
Amen”. 

Każdą z trzech części ró-
żańca kończy się trzykrotnym 
westchnieniem do Matki Bożej: 
„Królowo Różańca Świętego, 
módl się za nami”.

Jak odmówić Nowennę Pompejańską? 

Najskuteczniejsza 
nowenna świata!

Wielkie 
zwycięstwo 
Różańcowej 

Pani
Różaniec jest naszą największą 
bronią. Dzięki niemu można poko-
nać najgorsze zło. I nie brak na to 
historycznych dowodów.


