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Objawienia
w Fatimie
Maryja ukazała się 100 lat temu trojgu dzieciom na portugalskiej ziemi.
Powierzyła im wielką tajemnicę dotyczącą losów całego świata. Prosiła
o nawrócenie i różaniec.

Spowiedź
to zwycięstwo
O istocie sakramentu pokuty
mówi ks. Rafał Wilkołek
Prezent
od redakcji
– Modlitwa
o prawdziwą
miłość

Wesprzyj „Dobre Nowiny”!
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!

Nawrócony

Łukasz Wieczorek w swym życiu spadł na samo
dno. Przed Najświętszym Sakramentem poczuł
ogromną miłość i wrócił na dobrą drogę.
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100 lat temu Maryja objawiła się w Fatimie!

Najpierw dzieci zobaczyły
anioła. Wiosną, latem i jesienią 1916 roku. Za trzecim razem trzymał w ręku kielich.
Z Hostii, która się nad nim
unosiła, skapywały do niego
krople krwi. Anioł, przedstawiając się jako Anioł Pokoju i Anioł Portugalii, udzielił
dzieciom Komunii Świętej,
modlił się z nimi i nakłaniał
do modlitwy, umartwienia
oraz wynagradzania za grzechy niewdzięcznych ludzi
znieważających Jezusa.

Dzień, w którym
słońce zatańczyło

Spotkania z Matką

13

maja 1917 roku dzieci pasły owce na
pastwisku w Cova da Iria, kiedy nagle
– po dwóch błyskawicach – kilka kroków od
siebie na młodym dębie zobaczyły Piękną
Panią. Błyszczała mocniej od słońca i była
cała w bieli. Poprosiła, by przychodzili w to
samo miejsce„przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego, o tej samej godzinie”.

Trzynasty dzień
miesiąca

fot. M.Pabis

13 października 1917 roku do Cova da Iria przybyło blisko 100 tysięcy ludzi. Padał ulewny deszcz. Niebo zaciągnęły ciemne chmury. Kiedy dzieci
przybyły na miejsce, Łucja poprosiła o zamknięcie parasoli i odmówienie
różańca. Ukazująca się tego dnia Maryja objawiła, że jest Matką Bożą Różańcową i chce, by na miejscu objawień wybudować kaplicę na Jej cześć.

M

fot. arch.

ówiła, że „trzeba w dalszym
ciągu codziennie odmawiać
różaniec”, że „wojna się skończy
i wkrótce żołnierze powrócą do
domów”. Ze smutkiem na twarzy
prosiła, by „ludzie już dłużej nie
obrażali Boga grzechami”. Dzieci
doświadczyły tego dnia kilku wizji – widziały unoszącą się do nieba Matkę Bożą jako Matkę Bożą
Różańcową i Matkę Bożą z góry
Karmel oraz Pana Jezusa jako Dzieciątko na ręku św. Józefa i jako dorosłego człowieka.
Kiedy dzieci oglądały te wizje,
wszyscy obecni otrzymali zapowiedziany znak – doświadczyli

Wielka
tajemnica

13 lipca 1917 roku Matka Boża
powierzyła pastuszkom wielką
tajemnicę dotyczącą losów całego świata.

fot. M.Pabis
fot. M. Pabis

Odmawiajcie codziennie różaniec!
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny” – prosiła Matka Boża w portugalskiej Fatimie. Maryja wzywała do pokuty i nawrócenia, do modlitwy
i ponoszenia ofiar w intencji nawrócenia idących na wieczne potępienie grzeszników oraz zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Bogu i Jej Niepokalanemu Sercu. Ujawniła, że
odmawianie różańca jest drogą do otrzymania przeróżnych łask. Nauczyła nas też odmawianej
dziś po każdej dziesiątce różańca modlitwy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy...”. Za pośrednictwem Łucji Matka Boża przekazała nam też szczegóły dotyczące nabożeństwa do swojego
Niepokalanego Serca zwanego też nabożeństwem pięciu pierwszych sobót miesiąca.

ierwsze części tajemnicy zawierają straszliwą wizję piekła
– morza ognia z obrzydliwymi demonami i duszami potępionych
grzeszników – oraz żądanie, by dla
ich ratowania ustanowione zostało
na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Matka Boża zapowiedziała zakończenie pierwszej wojny światowej i wybuch kolejnej, spowodowaną ludzkimi grzechami Bożą karę
dla świata, wojny i prześladowania
Kościoła rozpętane przez komunistów, a także ostateczny tryumf Jej
Niepokalanego Serca. „Ojciec Św.
poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju” – dodała. Według Łucji dos Santos wypełnieniem tej prośby Matki
Bożej stał się dokonany przez Jana
Pawła II w Fatimie w 1983 roku akt
zawierzenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
Trzecia część tajemnicy – ujawniona dopiero w 2000 roku – dotyczyła m.in. ujrzanej przez dzieci wizji
udręczonego „bólem i cierpieniem”

nie, że – wykonując spiralny taniec
– zaczyna pędzić w stronę ziemi.
Byli przerażeni, krzyczeli, sądząc,
że zbliża się koniec świata. Błagali
o przebaczenie grzechów, niektórzy doznawali uzdrowień, a niedowiarkowie uwierzyli, nie mogąc
wyjść ze zdumienia. Po chwili niezwykłe zjawisko ustało, a słońce
wróciło na swoje miejsce na niebie.
Kiedy cud tańczącego słońca się zakończył, mali wizjonerzy
nakazali ludziom codzienne odmawianie różańca. Zapowiedzieli,
że w przeciwnym razie na świecie
wybuchnie wielka wojna i wszyscy
będą bardzo cierpieć.

Biskupa w Bieli (mieli przeczucie, że
jest to Ojciec Święty) i innych duchownych przechodzących przez
pełne trupów, w połowie zrujnowane wielkie miasto i „wchodzących
na stromą górę, na której szczycie
znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek”. Ojciec Święty
„doszedłszy do szczytu góry, klęcząc
u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka
razy ugodzili go pociskami z broni
palnej i strzałami z łuku”. W ten sam
sposób zginęli także pozostali duchowni i świeccy. Dwaj stojący pod
krzyżem aniołowie do „konewek
z kryształu”„zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się
do Boga”.
„Biskupa w bieli” utożsamiono z osobą papieża Jana Pawła II,
a cierpienia, jakie miały się stać jego
udziałem, z nieudanym zamachem
13 maja 1981 roku, kiedy „macierzyńska dłoń kierowała biegiem kuli
i papież (...) w agonii (...) zatrzymał
się na progu śmierci”.

W chwili objawień Franciszek Marto miał
osiem lat, jego siostra Hiacynta sześć,
a ich kuzynka Łucja dos Santos dziewięć.
Byli normalnymi wiejskimi dzieciakami
z biednych, ale pobożnych rodzin, niestroniącymi od żartów i zabaw. Bardzo kochali Maryję i Jezusa, przejęli się też bardzo opowieściami o Jego męce. Modlili się
codziennie (choć proszone, by codziennie
odmawiać różaniec, wpadły na pomysł,
by go skrócić, powtarzając jedynie dwa
pierwsze wyrazy z każdej modlitwy, czyli
„Zdrowaś, Maryjo” i „Ojcze nasz”!).

F

ranciszek był spokojnym, poważnym chłopcem, uprzejmym i ustępliwym. „Mnie nie
zależy na niczym” – powtarzał
często. Lubił ptaki i żywił wielkie
współczucie dla chorych. Hiacynta była żywa, uparta i kapryśna,
często „udawała osiołka” (była
nadąsana). Oboje wzdragali się
przed kłamstwem, a ich grzechy
i grzeszki ograniczały się zasadniczo do nieposłuszeństwa rodzicom w niezbyt ważnych sprawach (chłopiec wyznał, że ukradł
kiedyś ojcu 10 groszy na zakup

harmonijki i kilkukrotnie rzucił
kamieniem w czasie chłopięcych
zabaw). Rodzeństwo często zachwycało się zachodem słońca
i rozgwieżdżonym nocnym niebem. Księżyc nazywali latarnią
Matki Bożej, słońce – latarnią Pana
Jezusa; liczyli gwiazdy, które były
dla nich lampami aniołów.
Już podczas pierwszego objawienia Maryja zapewniła Łucję,
że ona i Hiacynta pójdą do nieba.
Franciszek też miał tam trafić, ale
dopiero po odmówieniu „wielu
różańców”. Dzieci ochoczo ofia-

fot. arch.

P

cudu „tańczącego słońca”, który
zakończył serię objawień fatimskich. W chwili, gdy Łucja poprosiła ludzi o zamknięcie parasoli,
deszcz przestał padać, a po kilku
sekundach ukazało się słońce.
Wyglądało jak srebrny dysk, nie
raziło w oczy i można było na nie
patrzeć. Porównywano je potem
do śnieżnej kuli. Po chwili brzeg
słońca zajaśniał różnymi kolorami
(krwistoczerwonym, żółtym, purpurowym), a ono samo zaczęło
się kręcić wokół własnej osi. W kolejnym momencie, wciąż bardzo
szybko wirując, jakby oderwało się
od nieba, a ludzie odnieśli wraże-

Łobuziaki z portugalskiej wsi
fot. arch.

Wieść o cudzie błyskawicznie rozniosła się po okolicy. 13 czerwca w dolinie,
gdzie miało dojść do kolejnego objawienia, zgromadziło się około 50 osób. Tego
dnia Matka Boża ukazała dzieciom serce
z powbijanymi w niego cierniami – symbol
Jej znieważanego przez grzechy ludzkości
Niepokalanego Serca. Objawiła im, że za
pośrednictwem Łucji Pan Jezus „pragnie
ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej
Niepokalanego Serca”.
Pojawienie się Matki Bożej 13 lipca
znów poprzedziła błyskawica. Niektórzy
z obecnych spostrzegli także mały obłoczek
nad dębem i usłyszeli delikatne brzęczenie.
Maryja prosiła dzieci o kontynuowanie odmawiania różańca „dla uproszenia pokoju
na świecie i w intencji zakończenia wojny”. Obiecała, że w październiku uczyni
cud. Powierzyła też dzieciom słynną tajemnicę, której zakazała im ujawniać bez
swojego pozwolenia.

Tajemnica

W sierpniu dzieci nie dotarły na miejsce spotkania z Maryją. Burmistrz miasteczka Ourem wtrącił je do więzienia, próbując zmusić do wyjawienia powierzonej im
tajemnicy. Dzieci nie poddały się jednak
i po dwóch dniach musiano wypuścić je do
domu. Tymczasem ludzie, którzy zgromadzili się 13 sierpnia na miejscu objawień,
zobaczyli błyskawicę, a wielu z nich również mały obłoczek, który szybko zniknął.
Matka Boża objawiła się dzieciom 19 sierpnia w Valinhos, gdzie poszły paść owce po
wyjściu z więzienia.
We wrześniu – w obecności dziesiątków tysięcy ludzi – miało miejsce przedostatnie objawienie. Widziano „świetlisty
globus” unoszący się nad ziemią i spadające płatki róż albo śniegu, które znikały, zanim dotknęły ziemi. Miesiąc
później wydarzył się zapowiadany
przez Maryję cud.

3

rowały się „znosić wszystkie
cierpienia”, które zesłał im Bóg,
„jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako
prośbę o nawrócenie grzeszników”. Zaczęły się niezwykle gorliwie modlić i podejmować przeróżne umartwienia. Franciszek
i Hiacynta zmarli na pogrypowe
powikłania w 1919 i 1920 roku.
13 maja 2000 roku św. Jan Paweł II
dokonał ich beatyfikacji. Łucja
została zakonnicą – karmelitanką. Zmarła w 2005 roku. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku.
Strony przygotował Henryk Bejda
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Ostatni szczyt – pierwszy film Cotelo,
uznawany za jeden z najlepszych filmów
o kapłaństwie w historii kina; dokumentalna opowieść o życiu charyzmatycznego
hiszpańskiego księdza, filozofa i teologa Pablo Domingueza Prieto, który zginął w wieku 42 lat, gdy schodził ze szczytu góry Moncayo. W Hiszpanii film ten miał dwukrotnie
większą widownię niż Mary’s Land – Ziemia
Maryi!

przepisy na szczęście

show, prowadził telewizyjne teleturnieje. Podróż do Rumunii w 1991 roku,
podczas której poznał ludzi myślących
zupełnie inaczej niż on, sprawiła, że
został reżyserem.

Zachwycił się Bogiem
i dzieli się tym z innymi

Wieczorem 16 grudnia ubiegłego roku w katedrze w Neapolu jak co roku modlono się
i czekano na cud – na to, by na oczach wiernych przechowywana w specjalnym szklanym relikwiarzu krew św. Januarego zmieniła stan skupienia ze stałej na ciekłą. Nie
doczekano się! Cud się nie wydarzył! Po raz
pierwszy od 36 lat.

W

Królewską neapolitańskiej katedry, w której
znajdują się relikwie biskupa męczennika.
Trudno jednak się dziwić obawom Włochów – kiedy we wrześniu 1980 roku cud się
nie wydarzył, już w listopadzie tego samego
roku w kraju zatrzęsła się ziemia, pochłaniając niemal trzy tysiące ofiar! Wcześniejsze
przypadki – według „Voce di Napoli” i portalu storiacity.it – „zwiastowały”: w 1873 roku
– epidemię cholery w Neapolu, w 1943 roku
– okupację Włoch przez Niemców, w latach
1939 i 1940 – tragedię drugiej wojny świa-

towej. Krew św. Januarego w niewytłumaczalny
przez naukę sposób rozpuszcza się zwykle trzy razy
w roku: 19 września (w dzień
męczeństwa świętego),
16 grudnia (w dniu upamiętniającym wybuch Wezuwiusza z 16 grudnia
1631 roku, kiedy św. Januaremu przypisano cud
„zatrzymania” lawy przed

granicami Neapolu) oraz w sobotę przed
pierwszą niedzielą maja (data przeniesienia
ciała św. Januarego). Włochów niepokoją nie
tylko przypadki nierozpuszczenia się krwi
świętego, lecz także wszelkie związane z tym
cudem zaburzenia – zmiana stanu skupienia
krwi wcześniej lub później niż jest ona spodziewana. Czy wydarzy się coś złego? Niekoniecznie! Wiele razy gorąca modlitwa zmieniała już przecież nieubłagany – jak myślano
– rozwój wydarzeń i bieg historii świata.

Święty January
Był biskupem Benewentu. Żył w czasach prześladowań chrześcijan rozpętanych przez cesarza Dioklecjana. Kiedy uwięziony został
diakon Sossusa, January otwarcie zaprotestował przeciwko temu. W odwecie jego samego skazano na śmierć i ścięto w Pozzuoli
19 września 305 roku. Miał wówczas zaledwie 30 lat. Po jego ścięciu jedna
z obecnych na egzekucji kobiet zebrała nieco krwi męczennika. Krew
ta stała się powszechnie czczoną
relikwią. W 1389 roku krwawy
skrzep po raz pierwszy zmienił swój stan skupienia ze
stałego na ciekły.

Bardziej niż sukces i sława
liczy się jednak dla niego oddawanie czci Bogu, bycie dobrym
człowiekiem, dobrym mężem
i ojcem. Nie ukrywa, że taką postawę zawdzięcza swojej wierze.
„Wszystko, co dobre w moim życiu, pochodzi od katolicyzmu”,
„wydarzyło się, kiedy zacząłem
koncentrować się na wierze”
– wyznawał w wywiadach 45-letni aktor, znany z ról w takich filmach, jak: Planeta małp, Fighter,
Infiltracja, Transformers. Wiek zagłady czy w dość kontrowersyjnym Tedzie.

Trudny początek
Mark Wahlberg nie miał łatwego życia. Mieszkał w Dorchester koło Bostonu i był najmłodszym z dziewięciorga dzieci w biednej rodzinie szwedzkiego kierowcy i irlandzkiej urzędniczki bankowej i pomocy pielęgniarskiej. Jako nastolatek zszedł
na złą drogę. Należał do gangu,
kradł, zażywał narkotyki i nimi
handlował.
Miał 16 lat, kiedy za dwa pobicia trafił do więzienia. Powrócił
wtedy do swojej katolickiej wiary. Po zakończeniu 45-dniowej
odsiadki dzięki starszemu bratu
został piosenkarzem. Występując
pod pseudonimem Marky, Mark
został idolem nastolatków, a następnie jako model reklamował
męską bieliznę. W 1993 roku rozpoczął trwającą do tej pory karierę aktorską. W 2009 roku wziął
ślub z modelką Rheą Durham,
z którą ma czworo dzieci. Po to,
aby uchronić dzieci i młodzież
przed podążaniem drogą, którą on sam w młodości szedł i na
której skrzywdził wielu ludzi, założył fundację The Mark Wahlberg Youth Foundation.

Przede wszystkim katolik
Wahlberg gra w filmach,
a główną rolę w jego życiu odgrywa... katolicyzm. Aktor wyznaje, że bycie katolikiem jest
najważniejszym aspektem jego

Peru

poświęcone!
Dobrze zaczął swe rządy w Peru
nowy prezydent tego kraju
Pedro Pablo (Piotr Paweł)
Kuczynski. W piątek 21 października 2016 roku w Limie zawierzył ojczyznę, rząd i obywateli,
swoją rodzinę i samego siebie
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Prezydent Kuczynski uroczyście odczytał akt poświęcenia podczas odbywającego się w hotelu
Swissotel XXI Narodowego Śniadania Modlitewnego. Celem tego
cyklicznego spotkania z udziałem
polityków i biznesmenów jest modlitwa w intencji przywódców politycznych oraz dobra kraju.
Prezydent Peru prosił Boga
o przebaczenie wszystkich grzechów popełnionych w przeszłości
przez niego i przez republikę, za
polityczne decyzje podjęte z naru-

szeniem Jego przykazań. Prosił też
Boga o opiekę nad Peru i pomoc
w zmianie wszystkiego, co jego
naród, jego samego i jego rodzinę
od Niego oddziela. Peruwiańscy
biskupi mają nadzieję, że za tymi
słowami pójdą czyny, a prezydent
i jego partia będą bronić odtąd
ludzkiego życia i dobra naturalnej
rodziny.
Kuczynski, urodzony w 1938 roku w Limie, mający żydowskie korzenie i odległe rodzinne związki
z Polską, jest katolikiem.
fot. Jan Głąbiński/Foto Gość

fot. Paola Magni/Wikimedia Commons, licencja CC

Cud się... nie zdarzył!
Włosi w strachu

łosi są pełni złych przeczuć – zdaniem wielu z nich to znak, że w Neapolu, we Włoszech, a może nawet
na całym świecie wydarzy się coś niedobrego. Niektórzy przebąkują o nadchodzącej
wojnie, inni wskazują na niepokojącą aktywność znajdującego się w pobliżu Neapolu i grożącego wybuchem wulkanu. „Nie
wolno nam myśleć o katastrofach i klęskach.
Jesteśmy ludźmi wiary i musimy nadal się
modlić”– uspokajał ksiądz prałat Vincenzo
De Gregorio, kapłan opiekujący się Kaplicą

Ślady stóp – film o Camino de Santiago (a konkretnie o tzw. Północnej Drodze
św. Jakuba), najstarszym szlaku pielgrzymkowym w Europie wiodącym do Santiago de Compostela. W filmie obserwujemy fizyczne i duchowe zmagania dziesięciu ochotników, którzy zdecydowali się
w ciągu 40 dni przemierzyć liczącą ponad
800 kilometrów trasę, by „wchodząc na teren Boga” i doświadczając Jego żywej
obecności, na końcu pielgrzymiej wędrówki odnaleźć drogę swojego własnego życia;
odkryć to, czego oczekuje
od nich Bóg...
fot. DW Rafael

Cotelo od dziecka był katolikiem.
Wyssał wiarę z mlekiem matki, co niedzielę bywał w kościele, a modlitwa
była w jego rodzinie tak naturalna
jak... jedzenie. Właśnie to sprawiło, że
„przyzwyczaił się mieć Boga i Matkę Bożą po swojej stronie”, że przez
długi czas był całkowicie bierny jak...
kościelny klęcznik albo ławka, nie
uświadamiał sobie i nie dostrzegał
piękna Bożej obecności, piękna Chrystusa. Kiedy w wieku 40 lat dostrzegł
je w końcu dzięki „Bożej inicjatywie”,

doznał niespodziewanej i niezaplanowanej przez siebie przemiany – zachwycił się Nim i zapragnął dzielić się
tym odkryciem z innymi. I tak właśnie
zaczęły powstawać jego niezwykłe filmy... dzieła o szczęściu, które dać nam
może tylko Bóg, życie z Nim i w Nim.
„Kręcę teraz film o rozgrzeszeniu, przebaczeniu. Odszukały
mnie osoby, które miały na swoim sumieniu wielu ludzi i chciały, za moim pośrednictwem
– poprosić ich o wybaczenie wszystkich wyrządzonych im krzywd”
– powiedział Cotelo
w rozmowie z Eweliną Steczkowską.

Mary’s Land – Ziemia Maryi – wymykający się wszelkim konwencjom i gatunkom najniezwyklejszy w dziejach kina film
o Matce Bożej. Film, w którym przeplatają
się fabuła i dokument, współczesność i historia, „szpiegowskie” kino akcji i elementy
komediowe, wielka epicka opowieść i historie zwyczajnych-niezwyczajnych ludzi
z krańców świata, którzy – jak sami twierdzą – doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją – zawierzyli Jej i zdali się na
wolę Boga.

fot. Splash News/EAST NEWS

Ś

wiatu, w którym panuje coraz
większy mrok, smutek i trwoga,
a najczęściej przypisywanym lekiem są antydepresanty, Juan Cotelo
ukazuje w swoich filmach ludzi twierdzących, że znają uniwersalny i skuteczny przepis na szczęście. Przepis
ten dał im sam... Jezus Chrystus. Ludźmi szczęśliwymi są dziś bowiem ci,
którzy – jak dowodzi Cotelo – „umieścili Boga w centrum swojego serca:
przestrzegają przykazań i kochają
bezwarunkową miłością, której nauczyli się od Jezusa Chrystusa”.
Juan Manuel Cotelo miał 16 lat,
kiedy odkrył, że „chce opowiadać historie”. Pracował jako dziennikarz w telewizji, zajmował się „rozśmieszaniem”
widzów jako scenarzysta, prezenter
i aktor, występował w musicalach, popularnych serialach, filmach i reality

fot. B. Zdebski

Jest dumny z tego, że określa się go mianem chrześcijańskiego twórcy. Serca widzów podbił niezwykłym filmem Mary’s
Land – Ziemia Maryi, który – mimo wielu przeszkód, a nawet
protestów – wyświetlany był w 23 krajach! Każdy jego film
wywołuje falę nawróceń.
Tworzący „kino z wartościami” hiszpański reżyser Juan Manuel Cotelo gościł w Polsce w grudniu ubiegłego roku na
pokazach dwóch innych swoich filmowych obrazów: Ostatni
szczyt oraz Ślady stóp.

Wiara
jest
jego kotwicą

Rozpoczyna każdy dzień modlitwą, wychodząc
z domu zawsze wstępuje do kościoła, w niedziele bywa na dwóch Mszach Świętych. Nie,
nie chodzi wcale o jakiegoś dewota. Mowa
o gwieździe Hollywood Marku Wahlbergu, nominowanym do Oscara, jednym z najpopularniejszych amerykańskich aktorów.

fot. Presidencia de Perú/Wikimedia Commons, licencja CC

Juana Cotelo

Filmy Juana Manuela Cotelo
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życia. Nigdy nie opuszcza codziennej modlitwy. Uczestnictwo w coniedzielnej Mszy
Świętej jest dla niego o wiele
ważniejsze, niż kręcenie filmów
– czas na nią musi być uwzględniony w harmonogramie zdjęć,
a jeśli praca nad filmem wchodzi mu w paradę, to ją przerywa, aby być na Mszy! Co więcej,
w niedzielę bywa czasami nawet na... dwóch Mszach Świętych (sam o 7.30 i z całą rodziną
o 10.30).
„Pierwszą rzeczą, którą robię, rozpoczynając dzień, jest
dziękczynienie Bogu – na klęczkach ze złożonymi rękoma. Kiedy tylko wychodzę z domu, najpierw zatrzymuję się w kościele. Dzieci złoszczą się na mnie.
«Tato, to trwa za długo!». «To
tylko 10 minut, a jest to coś, co
naprawdę potrzebuję zrobić»
– odpowiadam. Bo tak jest. Kiedy mogę zacząć dzień odmówieniem modlitw i skupieniem
się, wtedy wiem, że robię do-

brze. Te 10 minut pomaga mi
w ciągu dnia na wiele różnych
sposobów” – mówił w wywiadzie dla „The Catholic Herald”.
W czasie modlitwy aktor prosi
Boga, by nadał jego życiu właściwy kierunek i dał mu siłę do
realizacji powołania jako męża
i ojca.

Zagra księdza
We wrześniu 2015 roku
Wahlberg występował jako
prezenter na Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii (USA),
w którym uczestniczył papież
Franciszek. Obecnie aktor szykuje się do zagrania najbardziej
„katolickiej” roli w swojej karierze – kochanego przez wiernych, cierpiącego na postępujące zapalenie mięśni charyzmatycznego, zmarłego księdza,
byłego boksera Stuarta Longa.
(na podst. EWTN, ACI Prensa, Catholic Online, Daily Mail, The Catholic Herald)

Katedra cała z...
... wody

Słowacy przygotowali dla turystów niezwykłą atrakcję – katedrę z lodu. Użyto do jej wzniesienia 720 brył
zamarzniętej wody. Lodową świątynię podziwiać
można w słowackich Tatrach na Siodełku, nieopodal
Starego Smokowca.
W centralnym punkcie inspirowanej stylem tzw. spiskiego gotyku
i tatrzańskimi motywami świątyni
znajduje się ołtarz z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem (kopia rzeźby ze
wsi Klčov). Głównym autorem dzieła
jest rzeźbiarz Adam Bakoš z Pilzna. Lodowe cacko upiększają umieszczone
w gotyckich oknach kolorowe szklane witraże Achilleasa Sdoukosa – Sło-

waka z greckimi korzeniami. Przedstawiają one Bogurodzicę, symboliczną
górę słowackich Tatr – Krywań oraz
szarotkę.
Zapierającą dech w piersiach Tatrzańską Katedrę Lodową – umieszczoną pod specjalną chłodzoną kopułą – można podziwiać codziennie od
godziny 9.00 do 16.30, aż do kwietnia.
Strony przygotował Henryk Bejda
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i lubiany dziennikarz sportowy, komentator. Jego ulubione dyscypliny
Przemysław Babiarz: Ceniony
sportowe to: lekka atletyka, pływanie, biegi narciarskie i łyżwiarstwo figurowe.
Chętnie mówi o wierze i modlitwie, ulubionych świętych i Światowych Dniach
Młodzieży.

Ma Pan swoich ulubionych świętych?
Jest takie całkiem spore grono. Na
pewno należy do niego św. siostra Faustyna ze swoim przesłaniem o Bożym miłosierdziu. Często zwracam się do niej z różnymi sprawami, które dotyczą mnie
osobiście lub moich bliskich, za
których się modlę. Ponieważ siostra Faustyna miała bardzo bliską
relację z Panem Jezusem, wierzę,
że jest w stanie skutecznie orędować u Boga za osobą, która modli
się za jej wstawiennictwem. Z naszych „polskich” patronów bliscy mojemu sercu są na pewno:
św. Jan Paweł II, św. Andrzej Bobola, św. Wojciech i Stanisław BM oraz
bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ponieważ pochodzę z Przemyśla, szczególnie bliski jest mi także św. Józef
Sebastian Pelczar, wieloletni biskup przemyski, założyciel Zgro-

Rozmawiała: Barbara Anielik

Ks. dr Lucjan Bielas

Przypomnieć należy tutaj
tłumaczenie o. Augusta Jankowskiego OSB, opata tynieckiego i redaktora naukowego
Biblii Tysiąclecia. Ten tekst należy odczytywać, pamiętając
o rzeczywistości otaczającej
Chrystusa w momencie wypowiadania tych słów. Wtedy,
podobnie jak dzisiaj, ludzie zawierali różne związki, także takie, które niby były, ale nie były
zobowiązujące. Spisywano także pewne kontrakty na wypadek rozpadu związku. W Izraelu
były związki, które nie były religijnie usankcjonowane – bez
odpowiedniego przygotowania, zaręczyn, zaślubin i stwo-
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„Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić
swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala
swoją żonę – poza wypadkiem nierządu
– naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” (Mt 5,31-32). Czy nierząd rzeczywiście usprawiedliwia rozwód, wyjaśnia historyk i duszpasterz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. Lucjan Bielas.

madzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Mam
szczególne nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, litanię znam na
pamięć. Bardzo ważny jest dla
mnie św. Michał Archanioł, który broni nas przed dramatycznymi wydarzeniami.
Od ponad 20 lat jest Pan
dziennikarzem sportowym,
komentatorem największych
imprez i wydarzeń ze świata
sportu. Czy nadal odczuwa Pan
tremę, wchodząc na żywo?
Choć to już 24 lata odkąd zajmuję się sportem, to nigdy nie jest
za późno, by się skompromitować (śmiech). Na pewno odczuwam lekki stres. Nawet najlepsi
się mylą. Przez te lata zmieniły
się nieco priorytety. Jedne dyscypliny sportu nieco zgasły, inne
wyszły na pierwszy plan. Chyba
tylko niezmiennie piłka nożna
cieszy się nadal wielką popularnością. Moją miłością jest ciągle
lekka atletyka. Lubię pływanie,
biegi narciarskie i łyżwiarstwo figurowe. Piłkę nożną śledzę w wymiarze międzypaństwowym, ta
klubowa zrobiła się bardzo korporacyjna. To bardziej rywalizacja klubów będących wielkimi
przedsiębiorstwami. Ci biedniejsi, mniej znani, wpuszczani są do
grona tych wielkich tylko na
chwilę, jakby do przedsionka
Ligi Mistrzów. Taka rywalizacja
mnie nie fascynuje.

Słowo o Słowie

rzenia rodziny w obecności
całej społeczności i Boga. Taki
właśnie „luźny związek” można nazwać „nierządem”. Ewangelista przytacza więc w tym
fragmencie opis związku, który
nie został zawarty w znaczeniu
religijnym – on jest rozerwalny,
gdyż nie jest związkiem porządku. Jezus nazywa taki rodzaj związków po imieniu. Nie
można więc manipulować przy
tych słowach Chrystusa, chcąc
usprawiedliwić współcześnie
rozejście małżonków. Wręcz
odwrotnie – należy podkreślić
fakt, iż w tym fragmencie Chrystus radykalnie, jak na rozumienie otaczających go Żydów,

Jana Pawła II

haftowane przez Emilię Wojtyłową, pamiątka
Pierwszej Komunii Świętej Karola Wojtyły, kopia
rękopisu Promieniowanie ojcostwa oraz różaniec
podarowany Janowi Pawłowi II przez s. Łucję dos
Santos, jedną z trojga dzieci-świadków objawień
fatimskich.
Wystawę w Łagiewnikach otworzył 29 grudnia 2016 roku ks. kard. Stanisław Dziwisz wspólnie z przyjaciółmi Karola Wojtyły: Danutą Ciesielską i prof. Gabrielem Turowskim.
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Przypadek? Nie wiem.

Weronika Zaguła Radio Plus

Bezstresowe
chrześcijaństwo
– błąd systemu

Unikać stresu – radzą nam wszelkiej maści poradniki. Bezstresowe powinno być wychowanie dzieci, praca
i całe życie. A Kościół ustami księży
mówi do nas „Idźcie i głoście”, wybierając te słowa na hasło roku duszpasterskiego. I jak ma to nas nie stresować?
Nie dość, że trzeba wstać z kanapy,
to jeszcze otworzyć usta i przekazywać
konkretne treści. Czy biskupi nie czytali, jak szkodliwy jest stres? Czemu nam
to robią? A gdyby tak ich poprzednicy,
czyli dwunastu apostołów i kolejne
pokolenia chrześcijan wędrujących po
świecie, opowiadających o Jezusie na
słowa: „Idźcie i głoście”, zareagowało
z oburzeniem, bo zakłócono ich spokój, rytm dnia; ot zwyczajnie uznaliby
to za stresujące? Trudno przewidzieć,
jak dokładnie wyglądałby świat. Na
pewno nie byłoby nas – chrześcijan.
Kościół nie bez powodu przez cały rok
będzie wzywał nas do pójścia i głoszenia. Zadanie do najłatwiejszych nie
należy, bo mamy swoje ludzkie ograniczenia. Nie lubimy zabierać głosu,
wstydzimy się, obawiamy.
Każdy sportowiec wie, jak ważne przed startem w zawodach jest
rozgrzanie mięśni. Dajmy sobie
czas, zacznijmy od rozgrzewki – od
gestów i czynów. Krzyżyk na szyi,

różaniec na palcu, znak krzyża przed
posiłkiem, zapewnienie o modlitwie
tych, którzy dzielą się z nami swoimi
problemami i wprowadzanie w życie
uczynków miłosierdzia. Po takim treningu wstępnym będziemy gotowi, by
iść i głosić.

fot. arch. W. Zaguły

„Tutaj, w tym mieście, w Wadowicach
wszystko się zaczęło” – takie słowa wypowiedział przed laty św. Jan Paweł II. Tysiące
ludzi zaczęło wówczas przyjeżdżać do Wadowic, aby poznać miejsce, gdzie się urodził i wzrastał. Tak powstało Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, które cieszy się ogromną popularnością.
W ramach przygotowań do stulecia urodzin
papieża Polaka powstała specjalna wystawa
„Urodziłem się w Wadowicach” w formie wadowickiego domu Karola Wojtyły. Do końca marca
będzie prezentowana w krakowskich Łagiewnikach, a później będzie pokazywana poza Polską,
m.in. w Fatimie oraz w Panamie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku.
Wśród eksponowanych pamiątek są m.in.
kafle z domowego pieca Wojtyłów, serwetki

w tym apostołów, pokazuje
jednocześnie nierozerwalność
małżeństwa. Ten fragment
trzeba zobaczyć w pryzmacie
nauczania Chrystusa o przebaczeniu swoim nieprzyjaciołom.
Największego nieprzyjaciela
można spotkać we współmałżonku, gdy dochodzi do zdrady
i wszystko się rozpada. Trzeba
więc połączyć nauczanie o nierozerwalności z głoszeniem
bezwzględnego przebaczenia. Gdybyśmy zatem po prostu powiedzieli, że w wypadku
nierządu można oddalić współmałżonka, to Chrystusowa nauka o przebaczeniu nie ma
wręcz sensu. Jeżeli natomiast
jest obecne takie przebaczenie,
którego uczył Jezus, to związek
nie musi się rozpaść. Nie ma też
konieczności dawania tego „listu rozwodowego”, który istniał
wtedy w tradycji żydowskiej.
łk
fot. M.Pabis

Czym jest dla Pana wiara?
Wiara to samo życie, powinna być
treścią naszego życia. To wiara
daje nam moc i nadaje życiu sens.
Nie ma prawdziwego sukcesu bez
wiary. Bo czymże jest prawdziwy
sukces dla chrześcijanina? To zbawienie, życie wieczne. Jeśli wiara
jest dla kogoś obowiązkiem, to
może być też obciążeniem. Jeśli z kolei żyje się nią na co dzień
i według niej dokonuje życiowych
wyborów, wtedy jest prawdziwa,
żywa. To jest mój wolny wybór,
że na pierwszym miejscu jest Pan
Bóg, moja relacja z Bogiem. To
pokrzepia, daje siłę. Ktoś, kto już
sporo przeżył w życiu i to tych dobrych, i tych gorszych chwil, wie,
jak ważne jest poczucie sensu.
Jeśli ktoś uważa się za człowieka
wierzącego, powinien być stale
w kontakcie z Bogiem, nie od czasu do czasu czy od święta.

Za nami Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Jak ważne dla Pana jest
miłosierdzie Boże?
Jest szansą. Szansą dla kogoś, kto
jest przygnieciony, zagubiony,
porzucony. Jest jak lina taternicza: nie pozwala runąć w przepaść i daje nadzieję na zdobycie
szczytu. Miłosierdzie to trochę
taka w przenośni karetka pogotowia, która może szybko pomóc
człowiekowi. Pod koniec tego
roku osobiście odczułem tę pomoc i, nie wdając się w szczegóły,
dowiedziałem się, że będę mógł
znowu korzystać z pewnych sakramentów. To dla mnie bardzo
ważne. Uczynki miłosierdzia do
dziś są bardzo aktualne.

fot. arch. ŚDM

Chętnie mówi Pan o swojej wierze,
modlitwie i miłosierdziu Bożym;
angażuje się Pan w różne katolickie projekty.
Nie jestem jak prymus siedzący
w pierwszej ławce, który non stop
podnosi palce do góry i chce odpowiadać, ale... kiedy ktoś poprosi mnie o uczestnictwo w jakimś
konkretnym projekcie, to staram
się pomóc. Ambasadorem ŚDM
zostałem, bo ks. bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego, napisał do
mnie list w tej sprawie. Jeśli więc
jakiś pomysł jest mi bliski, jest ważny, to się w niego angażuję.

Czy Jezus zezwolił na
rozwód w przypadku
nierządu?

fot. Anna Tempińska

Wiara daje nam moc
i nadaje życiu sens!
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Założył rodzinę, miał kochającą żonę
i małą, schorowaną córeczkę. Wtedy, kiedy
najbardziej potrzebowały jego wsparcia,
on wolał kolegów, duże ilości alkoholu
i życie w kłamstwie. Historia chrześcijańskiego rapera Łukasza Wieczorka
pseudonim „Wieczny” nadaje się na
scenariusz filmu. Jego życie rękąk a Bożą odmieniło się o 180 stopni.
Jednak zanim to się stało,
spadł na samo dno...

upadku leżałem i w pewnym momencie zacząłem się modlić.
Mówiłem: «Boże,
jeśli Ty mnie nie
uratujesz, to

Podnieść się z dna
„Wieczny” w swoim życiu był
i buddystą, i otarł się o islam. Tak
naprawdę próbował wszystkiego, byle jak najdalej od Kościoła
katolickiego.

Iluzja – życie bez Boga

Alkohol ponad wszystko
Studia przestały być mu potrzebne, więc je rzucił. Pięć miesięcy po ślubie żona nie wytrzymała i odeszła. Nawet fakt, że
urodziła im się chora córeczka,
nie zmienił jego postawy. Bożkiem, który opętał całe jego życie, był alkohol. Żeby zdobyć na
niego pieniądze, zaciągał długi,
kradł i terroryzował najbliższych.
W końcu się rozwiedli. Znalazł sobie dziewczynę, z którą stworzył
związek niesakramentalny. Ona
była ateistką, a on wtedy wyznawcą różnych religii. Tych, które w danej chwili były dla niego
korzystniejsze. Wszystkich prócz
katolicyzmu.

Nawrócenie
Był 27 grudnia 2010 roku. Kilka miesięcy wcześniej Łukasz się
nawrócił. Mimo to wciąż był alkoholikiem. Święta Bożego Narodzenia w 2010 roku pamięta
jak przez mgłę. „Chlałem wtedy
na umór. Przepity, z poczuciem

Ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Po co
kolęda?

Przed Najświętszym
Sakramentem
W jednym z utworów „Wieczny” mówi o „bombardowaniu” go
przez Boga. Wszystko zaczęło się
– jak podkreśla Łukasz – przypadkiem. Koleżanka zaprosiła
go na Mszę Świętą z modlitwą
o uzdrowienie. Wiedział, że żadnego uzdrowienia nie potrzebuje, a już na pewno nie od Kościoła katolickiego.
„Pomyślałem sobie «jakieś
oszołomy, to nie dla mnie», ale po
namowach poszedłem. Po Eucharystii była adoracja Najświętszego
Sakramentu, w czasie której poczułem ogromną miłość. Było to

Izabela Kozłowska
fot. arch. Łukasza Wieczorka

Ewangelizacja rapem
Rapem „Wieczny” zajmuje
się od lat ‘90. Z czasem swoją pasję porzucił. Kiedy się nawrócił,
postanowił poprzez rap wielbić
Pana. W swoich tekstach opisuje
wszystko to, co działo się w jego
życiu. Pokazuje, jak ważna w naszym życiu jest miłość Pana Boga
i oddanie Mu się w opiekę.

na wspólna modlitwa rodzinna w roku? Może
to jedyna modlitwa, kiedy ksiądz, przedstawiciel religii, którą wyznaję, przychodzi do nas
i modli się z nami, z tymi którzy są nam najbliżsi? Zwłaszcza moment ucałowania krzyża
robi na mnie wrażenie. To najprostsze wyznanie wiary: Kocham Boga, który za mnie umarł.
Kolęda jest po to, żeby ksiądz pobłogosławił rodzinę. Błogosławić znaczy „mówić dobrze”. A skoro ksiądz wzywa Boga, by „mówił
dobrze” o rodzinie, to znaczy, że rodzina
będzie stawała się dobra. Skoro Bóg
może stworzyć wszechświat, to dlaczego nie mógłby stworzyć dobrej
rodziny?
Kolęda jest po to, aby się spotkać i porozmawiać ze swymi parafianami. Dlatego też nazywana jest wizytą duszpasterską. Ze
względu na ilość domów średarch. ks. W. Węgrzyniaka

Zawsze w dzieciństwie kolęda była dla
mnie wyjątkowym przeżyciem. I choć wiele razy chodziłem po kolędzie jako ksiądz, to
nigdy nie sprawiało mi to takiej radości, jak
wtedy, kiedy ksiądz przychodził do naszego
domu. Ale właściwie po co jest kolęda?
Kolęda jest po to, żeby ksiądz pomodlił się z rodziną w jej domu. Może to jedy-

nikt mnie nie uratuje»” – wspomina chłopak. Dodaje, że nie były
to puste powtarzane słowa, lecz
szczera wiara, że jedyną nadzieją dla niego jest Pan Bóg, że tylko
On może go uzdrowić z alkoholizmu. I stało się. Od tamtej pory
nie pije, mimo że okazji nadarzało się wiele. Obiecał Panu, że nie
będzie spożywał alkoholu w intencji tych, którzy walczą z alkoholizmem.

Dobry łotr

Z kościoła wyszedł odmieniony. Świat, na który patrzył, mijane
osoby i samochody – wszystko
było inne. Przyznaje, że tych
Bożych „bombardowań” przeżył wiele.
Wszystkie pomogły
mu zerwać z alkoholizmem, używkami. Ponownie
wkroczył na drogę Chrystusową,
wstąpił do wspólnoty
„Dobrego Łotra”. Otworzyły
się przed nim nowe możliwości.
Nawróciła się także jego dziewczyna, z którą się rozstał.
Po ośmiu latach od rozwodu jego była żona dała mu szansę i zaproponowała, aby zaczęli wszystko od nowa. „Od
ponad dwóch lat budujemy
naszą rodzinę od początku,
a od półtora roku mieszkamy
razem. W lutym urodziła nam
się druga córka” – wyjaśnia.

W ostatnim utworze pod tytułem Nie ma innej drogi zwraca
się do osób zniewolonych grzechem, które go bagatelizują,
odrzucając Dekalog. W utworze tym „Wieczny” wskazuje, że
nie ma innej drogi niż całkowite zaufanie Jezusowi. „Możesz
zwrócić się do tego, co śmierć
już pokonał. To jest jedna i jedyna do sukcesu droga. Nie ma do
wolności innej drogi. (...) Musisz
sobie uświadomić, że jedna jest
droga z piekła do Edenu. Jest nią
Jezus” – rapuje „Wieczny”.

fot. Anna Kulesza (Wizja A)

Łukasz mówi o sobie, że był
leniwym, agresywnym, samolubnym człowiekiem. Żył w iluzji, którą sam wykreował. Co
z tego, że wychowywał się w katolickiej rodzinie, kiedy bardziej
pociągały go używki i życie bez
Boga. Wolne chwile, a tych z czasem przybywało, spędzał, pijąc
duże ilości alkoholu. Weekendowe libacje zamieniały się w tygodniowe, a nawet dłuższe ciągi alkoholowe. Odrzucał myśl, że jest
alkoholikiem.
„Rodzice ratowali mnie, podejmując wszystkie możliwe działania. Nic nie przynosiło skutku:
ani terapie, ani spotkania w ramach grupy AA. Rodzice nie poddawali się. Wierzyli we mnie, wierzyli, że w końcu mi się uda. Ja nie
dopuszczałem do siebie myśli, że
jakiejkolwiek pomocy potrzebuję. I tak moje życie rujnowało się

wałek po kawałku” – wyjaśnia artysta.

dla mnie coś niewyobrażalnego.
Kiedy spojrzałem na Pana Jezusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie, padłem i zacząłem płakać. Nie zwracałem uwagi na to,
co dzieje się dookoła. W tamtej
chwili byłem tylko ja i Jezus. Zacząłem analizować całe swoje życie i błagać, by Pan Bóg mi wybaczył” – relacjonuje Łukasz.

nio na jedną rodzinę ksiądz może poświęcić
10 minut. To mało, ale wystarczająco, by zapytać, czy trzeba jeszcze kiedyś umówić się
na dłuższą rozmowę w parafii albo w tym
samym domu. Księża robią trochę za lekarzy
pierwszego kontaktu.
Kolęda jest po to, żeby podziękować księdzu za całoroczną pracę. Ofiary składane
w kopercie to podziękowanie za to, co ksiądz
robi w parafii cały rok: spowiedzi, kazania, odprawianie nabożeństw, odwiedziny chorych,
prowadzenie grup parafialnych, kierownictwo
indywidualne.
Czasy się zmieniają, ale jedno pozostaje
z kolędą niezmienne. Jeśli ktoś jest wierzący
i jest związany ze swoją parafią, to każda kolęda będzie i dla niego, i dla księdza pięknym,
choć za krótkim momentem rodzinnego święta wiary.
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Wrócę do tego, co Ksiądz mówił o traktowaniu spowiedzi jako elementu
formacji. W seminarium jest to jakoś naturalne, ale jak to zastosować w życiu człowieka świeckiego?
Jak przestać traktować spowiedź jak
pralkę?
Powiem przekornie: spowiedź zwykłego chrześcijanina niczym się nie
różni od spowiedzi niezwykłego księdza. Myślenie o spowiedzi jako o elemencie formacji nie wynika wyłącznie
z perspektywy seminaryjnej, ale dotyczy po prostu dojrzewania w wierze.

Zapytam osobę, która się spowiada: co
dla Księdza jest najtrudniejsze w przygotowaniu do spowiedzi i w samej spowiedzi?
Najtrudniejsza jest decyzja, żeby do spowiedzi iść.
A dlaczego to jest trudne?
Pojawia się wstyd, który blokuje. To jest
oczywiście kompletnie nie na miejscu,
bo nie należy się wstydzić wyznawania
grzechów, tylko ich popełniania. Z wyznania grzechów trzeba się cieszyć, bo
to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo.
A jak ten wstyd pokonać?
To jest związane z Bożym działaniem
w stosunku do nas. Nie jest tak, że my nad
tym pracujemy i jakoś tak po ludzku dochodzimy do przełamania się i do decyzji
spowiedzi. Łaska działa w nas jeszcze zanim przystąpimy do tego sakramentu.
Dziś na przykład byłem z posługą sakramentalną u chorego. Święty człowiek!
I to właśnie spotkanie z nim zainspirowało mnie, żeby iść do spowiedzi. Są takie
punkty w życiu, które wyrywają człowieka z jakiegoś nurtu, z płynięcia z prądem
rzeki. Gdzieś nagle pojawia się łaska, Bóg
pokazuje nam, że trzeba przystąpić do sakramentu.
Ten wstyd jest też związany z tym, że
idziemy do drugiego człowieka?
Chyba tak. Ten wstyd jakoś zostaje w nas
i trzeba go skonfrontować z Panem Bogiem. Tak, to jest pierwszy wstyd, taki bardzo ludzki, który nas blokuje.
To dlaczego Kościół zdecydował się na
taką formę spowiedzi i musimy wyznawać grzechy przed drugim człowiekiem?

Nie wystarczyłaby nam spowiedź powszechna?
W takiej formule nie ma osobistej relacji z drugim człowiekiem. Stoimy
obok siebie, a nie naprzeciw siebie. To
jednak jest radykalna, istotowa różnica czy rozmawiam z kimś, czy wypowiadam razem z nim pewne słowa.
Niby jesteśmy we wspólnocie, ale to
nie jest wspólnota osobistej więzi.
Miał Ksiądz takie spowiedzi, gdzie
ktoś przychodził po kilkunastu, kilkudziesięciu latach?
Takich jubilatów, jak się mówi o jubilatach małżeńskich, kapłańskich? Oczywiście, że tak.
Tłumaczą, dlaczego tak długo się nie
spowiadali?

No cóż, to zależy od jubileuszu.
Jeśli to sięga więcej niż pięciu lat,
to zasadniczo wychodzi z człowieka. Do pięciu lat może się zdarzyć, że się nawet nie wspomina
o tym. To jednak często jest związane z nawróceniem.
Czyli ktoś przeżył nawrócenie i wtedy trafia do konfesjonału?
Tak.
A te krótsze „jubileusze”?
To są zazwyczaj spowiedzi „kartkowe”.
Czyli przychodzi, bo musi?
Tak. Spowiedzi po wielu latach
dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby, które się naprawdę spowiadają z głębi serca. Druga dotyczy tych, którzy
się spowiadają z powodu kartki.
Praktycznie nie ma pośrednich.
Ale to znaczy też, że ci ludzie są poza Kościołem?
Nie, poza Kościołem na pewno nie.
Nie w sensie formalnym, ale to znaczy, że
oni w ogóle nie uczestniczą w nabożeństwach? Czy przez te pięć lat chodzą co
niedzielę do kościoła, ale nie przystępują
do Komunii Świętej?
Nie, nie wierzą po prostu.
Czy spowiedź może być powodem niewiary albo odejścia od Kościoła?
Może być, ale nie sądzę, żeby to była
pierwsza przyczyna odejścia. Przeciwnie.
Porzucenie konfesjonału to nie jest przyczyna, ale raczej konsekwencja tego, że
ktoś zaczyna żyć tak a nie inaczej, i później wydaje mu się, że nie ma sensu iść
do spowiedzi albo że nie ma szans na
zmianę swojego życia. Patrząc z perspektywy mojego doświadczenia spowiednika, tak to właśnie wygląda.

Jak się przygotować, żeby przeżyć dobrą
spowiedź?
Dobre to nie znaczy koniecznie kompletne, wyczerpujące, bo tak
Pięć warunków dobrej spowiedzi często myślimy. Jak zrobić
rachunek sumienia, żeby
on był dobry, czyli taki,
który wyczerpuje wszel1. Rachunek sumienia
kie znamiona naszych
2. Żal za grzechy
grzechów? To jest źle postawione pytanie. Dobre
3. Mocne postanowienie poprawy
to znaczy takie, które jest
4. Wyznanie grzechów
elementem mojego na5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim wrócenia. Takie myślenie
wynika z inspiracji Pismem

Ojciec Święty Franciszek w czasie swojego pobytu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
wyspowiadał kilka osób.
Świętym. Dobrze jest przed spowiedzią
czytać te fragmenty Ewangelii, w których
mowa o miłosierdziu. Kiedy człowiek się
nawraca, bardzo osobiście odczytuje na
przykład przypowieść o dobrym Samarytaninie. Nagle widzi, że jest przez tego
miłosiernego Samarytanina – Jezusa
–oblewany uzdrawiającą oliwą, leczony,
pielęgnowany. Zagubiona owca, zagubiona drachma, miłosierny ojciec, syn
marnotrawny – to są obrazy, w których
możemy się bardzo dobrze odnaleźć, bo
one odzwierciedlają sytuację grzesznika.

Czy spowiedź kończy się po wyjściu z konfesjonału odprawieniem pokuty? Co zrobić, żeby nie zmarnować tej spowiedzi?
Trzeba mieć nieustannie kontakt z sobą.
Mam tutaj na myśli codzienny rachunek
sumienia. Cowieczorny rachunek sumienia wykształca w nas czujność. Czujność
nieustannego nawracania się.
Rozmawiał
Przemysław Radzyński

Mateusz Ochman
Ten, kto wierzy,
nigdy nie jest sam
Benedykt XVI

J

Nie jesteśmy sami

akiś czas temu obok mnie mieszkała starsza pani. Wypisz, wymaluj ukochana babcia – niezwykle
poczciwa, uśmiechnięta i dowcipna.
Niestety, bardzo samotna. Często mijaliśmy się na klatce schodowej, kiedy
szedłem do pracy albo z niej wracałem.
Zawsze wymieniliśmy parę serdecznych słów.
Pani miała trudności
z poruszaniem się, dlatego też co jakiś czas pomagałem jej z takimi drobnostkami jak zrobienie
zakupów, wyniesienie
śmieci, wbicie gwoździa w ścianę czy doładowanie telefonu.
Ona z kolei odbierała dla mnie paczki od
kurierów. Bardzo sympatycznie żyło nam się w tej koegzystencji.
Miała też taki uroczy zwyczaj, że za każdą drobnostkę

wynagradzała mnie smakołykami. Zawsze, ale to zawsze w liczbie
dwóch sztuk: były to albo dwa cukierki, albo dwa batony, albo dwa
jabłka. Broniłem się przed tym na
wszelkie sposoby, ale zawsze przegrywałem z urokiem starszej pani.
Któregoś razu spytałem
wprost, choć sam nie wiem,
co mnie podkusiło: dlaczego to zawsze są dwa
cukierki czy batony?
W odpowiedzi usłyszałem, że jeden jest
dla mnie, a drugi dla
mojego Anioła Stróża.
Nigdy nie jesteśmy sami. Pan Bóg
doskonale to wymyślił, dając nam
innych ludzi. I Anioła
Stróża.
fot. arch. M. Ochmana

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie
popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz
zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im
nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako
„drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski”
KKK 1446.

fot. arch. DW Rafael

Czy ten brak owoców, wrażenie, że wciąż
spowiadamy się z tych samych grzechów, nie zniechęca do sakramentu? To
chyba jest dość powszechny problem.

Na pewno, ale
jak się człowiek
głębiej zastanowi, to
widzi, że ogromnie wiele się zmienia. Byłem na dnie, pod kreską, topiłem się w ciemnej sferze i nagle,
naprawdę nie wiadomo dlaczego, odnajduję życie, radość, szersze patrzenie.
Przed spowiedzią perspektywa jest zawężona; po niej – otwierają się oczy. Ktoś
kiedyś powiedział, że to dlatego, że Pan
Jezus służy tak, że umywa nogi. W Ewangelii jest powiedziane, że gdy umył nogi
uczniom, otworzyły się im oczy.

„Ci zaś, którzy przystępują do
sakramentu pokuty, otrzymują
od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem,
któremu, grzesząc, zadali ranę,
a który przyczynia się do ich
nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” KKK 1422.
fot. Zdzisław Kiresztura

To jest perspektywa spowiednika.
Ale przecież Ksiądz jest również penitentem. Jak Ksiądz przeżywa swoją
spowiedź? Jak wyglądało dojrzewanie
do tego sakramentu? Pamięta Ksiądz
swoją pierwszą spowiedź?
Oczywiście. Była pierwsza, dlatego zapadła w pamięć. Nie była jakaś szczególna,
po prostu pierwsza. O regularność spowiedzi zacząłem dbać, gdy pojawiła się
perspektywa seminarium, no i później,
gdy już byłem klerykiem. Systematyczność przystępowania do tego sakramentu stała się naturalną sprawą. Ale
też nie traktowałem spowiedzi jak pralki,
w której można wyprać swoje brudy. To
jest formacja, kształtowanie siebie, swojej duszy i charakteru również. Ciekawe,
że jako penitent nie widziałem namacalnych efektów. Chyba każdy z nas ma takie wrażenie, że spowiadamy się wciąż
z tego samego, nie ruszamy do przodu
w pracy nad sobą. Z perspektywy kapłańskiej wygląda to inaczej.

fot. arch. ks. R. Wilkołka

Pierwsze skojarzenie ze słowem spowiedź?
Bardzo sensowne zajęcie kapłańskie.
Dość częstą kapłańską trudnością jest
fakt, że nie widać efektów naszego działania. A w spowiedzi te efekty są jakoś
widoczne od razu. Nie muszą być
długotrwałe, czasami nie są, ale
w tym momencie, gdy udzielam
rozgrzeszenia, rzeczywiście je
widać. Człowiek po prostu cieszy się z tego, że ktoś sobie życie wyprostował.

Ksiądz Grzegorz Strzelczyk
powiedział kiedyś, że grzech
zrywa relacje. Najpierw zrywa
relację z Bogiem, później zrywa relację z drugim człowiekiem. Na różne sposoby, bo
człowiek chowa się ze swoim
grzechem nie tylko przed Panem Bogiem, lecz także przed
drugim człowiekiem. I wreszcie przez grzech człowiek
zrywa relację sam ze sobą,
bo przestaje żyć naprawdę.
Nie żyje w zgodzie z samym
sobą. Spowiedź jest przeżywana w kontekście relacji. Wyrywa nas z samotności, do której wtrącił nas
grzech. Idę do spowiedzi i już nie jestem
sam. Kiedy człowiek
zrobi rachunek sumienia,
to godzi się ze sobą. Zaczyna
widzieć miłosiernego Boga. No i najbardziej dostrzegalna kwestia – rozmawia z drugim człowiekiem. Wydaje
mi się, że ten kontekst relacyjny spowiedzi jest ogromnie ważny, bo struktura grzechu jest radykalnie przeciwna, zrywająca relacje.

fot. M. Pabis

Spowiedź to jest zwycięstwo
fot. M. Pabis

„Nie należy się wstydzić wyznawania
grzechów, tylko ich
popełniania.
Z wyznania grzechów trzeba się
cieszyć, bo to jest
zwycięstwo” – mówi
ks. Rafał Wilkołek,
kapłan archidiecezji
krakowskiej i współtwórca projektu Misericors.
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To jest cud cudów
– Miguelowi Juanowi Pellicerowi, młodemu mężczyźnie z Hiszpanii, w sposób
cudowny przywrócona została amputowana prawa
noga. Stało się to dzięki
wstawiennictwu Matki
Bożej z Pilar.

M

iguel mieszkał w hiszpańskim miasteczku Calanda, które jest oddalone prawie
120 kilometrów od Saragossy.
Zarabiał na życie, pracując u swojego wujka. W lipcu 1637 roku
mężczyzna uległ wypadkowi
– nieszczęśliwie spadł z muła na
ziemię i jedno z kół ciągniętego przez zwierzęta wozu przejechało przez jego prawą nogę.
Kończyna została zmiażdżona.
Miguel został przewieziony do
szpitala w Walencji. Tamtejsi lekarze nie potrafili mu pomóc.
Mężczyzna postanowił więc się
dostać do placówki w Saragossie. Dotarł tam na początku października. Zanim jednak przyszedł do szpitala, udał się do
sanktuarium Matki Bożej z Pilar,
gdzie wyspowiadał się i przyjął
Komunię Świętą.

Amputowana noga...
przyrosła
mocą rozżarzonego żelaza. Odciętą kończynę chirurdzy przekazali młodemu praktykantowi
– Juanowi Lorenzowi Garcii, który
pogrzebał ją na cmentarzu w głębokiej dziurze.

W Saragossie
Po zabiegu Miguel jeszcze
kilka miesięcy przebywał w szpitalu. Tak w czasie operacji, jak
i później nieustannie wzywał pomocy Matki Bożej.
Kiedy wiosną 1638 roku został wypisany ze szpitala, poruszał się dzięki drewnianej protezie prawej nogi oraz o kulach.
W tym stanie nie mógł pracować. Młody mężczyzna żebrał
przy wejściu do bazyliki del Pilar w Saragossie. Dzięki temu,
że otrzymał na to oficjalne pozwolenie od władz, codziennie
uczestniczył we Mszy Świętej
w Świętej Kaplicy, w której na
kolumnie – El Pilar – znajdowała się cudowna figura Matki Bożej. Kiedy tylko udało mu się wyprosić oliwę z palących się tam
lamp, namaszczał nią kikut i ranę
na nodze.
W domu rodzinnym
Po dwóch latach życia w Saragossie Miguel powrócił do rodzinnego domu. Nie mógł jak
dawniej pracować, więc jeździł
na osiołku od wioski do wioski, gdzie żebrał o jałmużnę.
W czwartek 29 marca 1640 roku

Święty Jakub Starszy, apostoł, modli się ze swoimi uczniami przed
figurą Matki Bożej z Pilar, mal. Francisco Goya

mężczyzna nie wyruszył w drogę, ale został w domu, by pomóc
ojcu w pracy. Wieczorem wrócił
do domu i po kolacji, odmówiwszy wszystkie modlitwy, położył
się spać.
Po jakimś czasie, gdy do pomieszczenia weszła jego mama,
poczuła przepiękny zapach. Zdziwiona podniosła na syna oliwną lampkę i zauważyła, że spod
przykrycia wystają dwie stopy

Znaleziona praca
C

ny, czyli trzeba swoje prośby kierowane do niego dokładnie określić, ponieważ bywa, że pominięcie jakichś elementów może skutkować brakami w jego spełnieniu.
W 2009 roku straciłam pracę.
Z racji wieku – 47 lat – jeszcze bardzo jej potrzebowałam. Koleżanka poleciła mi, abym w tej intencji
modliła się do św. Józefa. Pomyślałam: „Co mi szkodzi”. Modliłam się

do niego litanią. Znając jego
dosłowność, prosiłam też, aby
praca, którą chciałabym dostać,
była lekka, bo już w przeszłości
ciężko się napracowałam.
Po trzech miesiącach modlitwy – w dniu moich urodzin – zadzwonił do mnie telefon i zaproponowano mi pracę. Byłam wtedy na spacerze z psem. Myślałam,
że serce mi pęknie z radości. Praca

Cud nad cudami
Całe zdarzenie zbadała specjalna kościelna komisja. Po przesłuchaniu świadków i zbadaniu
dokumentów jej członkowie
stwierdzili, że jest to „cud nad cudami”. Wiadomość o nim dotarła
nawet na dwór królewski i Miguel został zaproszony na specjalną
audiencję, w czasie której spotkał
się z królem Filipem IV. Kiedy monarcha wysłuchał jego świadectwa, wstał z tronu, podszedł do
uzdrowionego i uklęknął przed
nim. Potem kazał Miguelowi odsłonić prawą nogę i pocałował
ją w miejscu, w którym została
ucięta, a później cudownie przymocowana.
Miguel Pellicer po swoim
uzdrowieniu został przyjęty do
pracy w sanktuarium del Pilar
jako pomocnik organisty. Był
również jednym z odpowiedzialnych za zapalanie lampek oliwnych w Cudownej Kaplicy.
mp
malgorzatapabis@rafael.pl

okazała się lekka, przyjemna i na
dodatek jeszcze miałam w niej
wyżywienie. Muszę jeszcze wspomnieć, że w czasie modlitwy nie
składałam nigdzie „cv”.
Dla mnie to prawdziwy cud
otrzymany za przyczyną św. Józefa.
Również swojej kuzynce poleciłam modlitwę do tego świętego, bo ona również straciła pracę.
Po pewnym czasie dostałam SMS
-a od niej, iż dostała pracę i chwali
Boga i św. Józefa.
Mirosława W.

Wyrwany
ze szponów
A
śmierci
Gdy Albert Szułczyński miał zaledwie miesiąc, jego narządy stopniowo przestawały funkcjonować. Sytuację pogorszyło ogólne zakażenie organizmu – sepsa
– oraz niszcząca centralny układ
nerwowy i inne organy mocznica. Z pomocą przyszedł mu
św. Brat Albert Chmielowski,
którego rok właśnie
w Polsce obchodzimy.

lbert Szułczyński urodził się 19 marca 1986 r. w warszawskim szpitalu
wojskowym przy ulicy Szaserów jako
ósmy syn w rodzinie Barbary i Waleriana
Szułczyńskich.
„Przyszedłem na świat w roku wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Rozwijałem się jednak jak każde
normalne dziecko. Do czasu... Panika
powstała w skutek zagrożenia promieniowaniem z Ukrainy spowodowała podanie ludności płynu Lugola. Ja również
zostałem poczęstowany tym specyfikiem. Niestety, byłem mocno uczulony
na jod. Wywołało to niepożądaną reakcję organizmu. Już wówczas zaczęły się
pojawiać symptomy pewnych zdrowotnych komplikacji, a podany „lek” tylko
pogorszył sprawę” – opowiada po latach
mężczyzna.

Beznadziejna sytuacja
Pewnego dnia podczas podróży
tramwajem pewna pasażerka, patrząc
na niego leżącego w wózku, zwróciła
się do jego mamy ze słowami: „Ale ładny Chińczyk”. „To wzbudziło w mojej Ma-

mie pewien niepokój. Zawiozła mnie
do szpitala, bo rzeczywiście byłem zbyt
żółty. Mama pomyślała, że pewnie przechodzę żółtaczkę fizjologiczną, więc kilka dni i będę zdrów jak inne dzieci. Po
przybyciu do szpitala i przeprowadzonych badaniach Mama zapytała lekarza, czy ma czekać tu do jutra, czy niekoniecznie... Na te słowa lekarz zapytał:
«A myśli pani, że nie dożyje?». To była
chwila, kiedy Mama uświadomiła sobie, że moja sytuacja jest beznadziejna”
– podkreśla pan Albert.
Jedyna diagnoza lekarzy to było
oczekiwanie na agonię. „Moi rodzice
udali się do zaprzyjaźnionej z rodziną
Matki Klaudii, ówczesnej przełożonej
Zakonu Sióstr Wizytek w Warszawie.
Ta obiecała modlitwę całego klasztoru,
ale poleciła również sprawę modlitwy
siostrom Albertynkom. Powiedziała, że
niedawno ich założyciel, bł. Brat Albert
Chmielowski, został beatyfikowany.
Na pewno przyda im się cud” – mówi
z uśmiechem mężczyzna.

kończyła swój nocny dyżur i odjechała
do domu.
Mama za jakiś czas pojechała do
szpitala. Namiot tlenowy był odsunięty, łóżeczko puste. Do głowy przyszła jej
tylko jedna myśl: «To już koniec, żegnaj
Synku!»” – snuje opowieść pan Albert,
dodając, że w tej samej niemal chwili
mama usłyszała okrzyk ordynatora oddziału: „Pani Basiu, on żyje! On żyje! I teraz mogłem pieszo do Twych świątyń
progu iść, za wrócone życie podziękować Bogu”.

Nagłe, niewytłumaczalne,
całkowite uzdrowienie
Jak się okazało nastąpiło nagłe, niewytłumaczalne i całkowite uzdrowienie.
Powróciły wszystkie funkcje życiowe.
Uzdrowienie nastąpiło 3 maja dokładnie
między godziną 6.00, a 8.00 rano.
Cud ten został zbadany przez Kościół i dzięki niemu mogła się odbyć
kanonizacja bł. Brata Alberta. „Podczas
Mszy kanonizacyjnej, mając niewiele
ponad 3,5 roku, uczestniczyłem w procesji z darami, niosąc kwiaty do ołtarza, będąc u boku moich rodziców. Po
uroczystościach na audiencji generalnej miałem zaszczyt zasnąć na rękach
wspaniałego człowieka w białej sutannie. Do dzisiaj ze łzami spoglądam
na zdjęcie z Janem Pawłem II, na którym objąłem go malutkimi rączkami”
– wspomina pan Albert.
Pan Albert ma dziś 30 lat, żonę Magdę i córeczkę Marysię. „Brat Albert wypełnia moje życie, daje mi siłę i uczy trudnej
drogi bycia dobrym jak chleb. Cieszę się,
że przekazał mi również w darze swoją artystyczną duszę, bo pozwoliło mi
to ukończyć szkołę muzyczną oraz posługiwać w bazylice w Niepokalanowie
jako organista. Dzięki tym wydarzeniom
w moim życiu straciło sens powiedzenie:
„Co Ty, w cuda wierzysz?” – kończy swoją
opowieść Albert Szułczyński.
mp

Szturm modlitewny
I tak świat albertyński obiegła wiadomość o szturmie modlitewnym za
małego Albercika... Codziennie o godzinie 17.00 w każdym domu zakonnym na
całym świecie wznoszono modlitwę za
pośrednictwem bł. Brata Alberta.
Widząc dramatyczną sytuację, rodzice postanowili ochrzcić dziecko. „Minął dzień. W nocy o godzinie 2.40 telefon
obudził moich rodziców. Telefonowała
moja Matka chrzestna z informacją, że
nie jest w stanie zamknąć mi powiek, bo
już zdążyła mnie pokochać. To była bardzo smutna wiadomość. Tym telefonem

P

Zachowane ciała świętych

onad 150 ciał świętych i błogosławionych
pomimo upływu czasu nie rozłożyło się
po śmierci. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić
tego intrygującego ich zjawiska. Można powiedzieć, że jest to znak od Boga czy wręcz
świadectwo świętości tych osób. Odkrywano je najczęściej wtedy, gdy dochodziło do
ekshumacji zwłok, której dokonywano przy
procesach beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych.
Kiedy mówi się o tym fenomenie,
najczęściej przywołuje się postać św.
Bernadety Soubirous, wizjonerki z Lourdes. Ci, którzy przybywają do kaplicy klasztoru Saint-Gildard w Nevers,
widzą ciało świętej ubrane w strój zakonny. Wizjonerka wygląda, jakby dopiero co usnęła, a ona zmarła w 1879 roku!

Przez wiele lat jej ciało leżało w grobie,
gdzie powinno ulec rozkładowi. Nic takiego się jednak nie stało i do dziś pielgrzymi,
patrząc „w jej oczy”, które widziały Matkę
Bożą, wypraszają wiele łask.
Także ciało św. Rity nie uległo rozkładowi. Kiedy zmarła w 1457 roku, cela, w której
przebywała, wypełniła się cudownym za-

pachem. Siostry położyły św. Ritę w drewnianej trumnie, ale nigdy nie pochowały
do ziemi. W 1627 roku – w ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego – do
Cascii przybyła specjalna komisja kościelna.
Wówczas po raz pierwszy otwarto trumnę.
Członkowie komisji ze zdziwieniem stwier-

dzili, że ciało augustianki pomimo upływu 170 lat znajduje się w stanie takim, jak
w dniu śmierci. Podobnego odkrycia dokonano i w 1682 roku, czyli 235 lat po śmierci. Obecnie ciało św. Rity znajduje się w kościele jej imienia w Cascii – święta spoczywa wewnątrz szklanego relikwiarza, a pielgrzymi mogą się modlić przy tych szczególnych relikwiach.
Pomimo upływu czasu wciąż w dobrym stanie zachowane są ciała m.in.:
św. Jana Bosko, św. Ojca Pio, św. Jana Marii Vianneya, św. Katarzyny Laboure,
św. Klary z Asyżu, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Wincentego à Paulo,
św. Józefa z Kupertynu (na zdjęciu)
oraz św. Charbela. Na tej liście są także święci związani z polską ziemią:
św. Andrzej Bobola, św. Stanisław
Kostka czy bł. Salomea.
mp

fot. M.Pabis

hcę dać świadectwo tego, jak
otrzymałam pracę za wstawiennictwem św. Józefa.
Ten święty zawsze mnie intrygował może dlatego, że go nie
znałam, a należałam do kościoła
pw. Józefa Robotnika. Przyszedł
jednak czas, kiedy na rekolekcjach
w parafii poświęcono słowo Boże
jego osobie. Dowiedziałam się
wtedy, że jest to święty dosłow-

syna. Zadziwiona zawołała męża.
On również zobaczył to samo.
Małżonkowie zrozumieli, że stał
się wielki cud i zbudzili syna.
Miguel początkowo nie mógł
uwierzyć, że nie jest już inwalidą.
W pamięci miał jednak dopiero
co zakończony sen. Śniło mu się,
że namaszcza kikut uciętej nogi
olejem z lampki w Świętej Kaplicy
Matki Bożej z Pilar. Nie miał wątpliwości, że to Jej zawdzięcza cud.

Przywrócona nie odrośnięta
Okazało się, że noga, którą mężczyzna odzyskał, jest tą
samą, którą miał przed wypadkiem. Kończyna nie odrosła, ale
została mu w sposób cudowny
przywrócona. Widoczna była na
niej duża blizna po złamaniu kości piszczelowej podczas wypadku, a także trzy mniejsze blizny.
Noga nie była od razu całkowicie
sprawna, ale trzeba ją było przywracać do ruchu.
O tym, że była to ta sama
kończyna, może świadczyć zapis z miejscowej gazety z dnia
4 czerwca 1640 roku. Napisano
tam, że po cudzie przeprowadzono badania na cmentarzu
szpitalnym w Saragossie i nie
znaleziono tam żadnego śladu
nogi w miejscu jej pogrzebania.

13

luty 2017

fot. arch. A. Szułczyńskiego

Amputacja
Lekarze zdiagnozowali w zmiażdżonej nodze pacjenta gangrenę. Miguel miał wysoką gorączkę
i był bardzo słaby. Natychmiast
podjęto decyzję o amputacji kończyny – tylko to mogło uratować
choremu życie. Operacja została
przeprowadzona niemal natychmiast.
Medycy „znieczulili” mężczyznę alkoholem i przy pomocy
piły i skalpela odcięli choremu
nogę „na wysokości czterech palców pod kolanem”. Na koniec dokonali kauteryzacji kikuta za po-

luty 2017

św. Józef z Kupertynu
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Pierwsze w Polsce internetowe kino z filmami chrześcijańskimi!
Mimo że filmy z chrześcijańskim przesłaniem coraz
częściej pojawiają się w repertuarze polskich kin,
nadal wielu widzów ma do
nich ograniczony dostęp.
Szczególnie multipleksy
rzadko podejmują decyzję o dystrybucji filmów
religijnych, nie zawsze
tego typu produkcje mają
atrakcyjne godziny seansów i wielu widzów nie
ma możliwości obejrzenia
w kinie filmów, którymi są
zainteresowani. Tymczasem Kino pod Aniołem dostępne jest w całej Polsce
24 godziny na dobę...

K

ino pod Aniołem wystartowało w połowie listopada
ubiegłego roku. Twórcom zależało, by witryna nie była zwykłą
i jedną z wielu wypożyczalni
vod, ale przypominała tradycyjne kino. Stąd w Kinie pod
Aniołem są wirtualne sale kinowe, a repertuar programuje się
jak w tradycyjnych kinach. Codziennie otwarte dla widzów są

Kino pod
Aniołem
sale premier, sale dla dzieci czy
sale dokumentów. Obok hitowych filmów chrześcijańskich
w repertuarze znajdziemy kameralne produkcje niezależnych twórców oraz filmy nigdy niepokazywane wcześniej
w Polsce.

czyć kilka premierowych produkcji. W dwóch pierwszych
miesiącach tego roku planujemy premiery czterech filmów
chrześcijańskich niepokazywanych wcześniej w Polsce – mówi
Przemysław Wręźlewicz z Kina
pod Aniołem.

Premiera w Internecie?

Wspierając kino
chrześcijańskie

Centralne miejsce w Kinie
pod Aniołem zajmuje sala
premier. „Bardzo nam zależy, żeby nasze kino stało
się miejscem premier dla
filmów, których widz nie
może zobaczyć gdzie indziej. To już się dzieje. Tylko
w pierwszych tygodniach
nasi widzowie mogli zoba-

Oczywiście wszystkie filmy
w Kinie pod Aniołem są do obejrzenia legalnie i w bardzo dobrej
jakości. Dystrybutorzy filmów
chrześcijańskich często skarżą
się, że wśród odbiorców kina religijnego nadal jest wiele osób,

które dość lekko podchodzi
do problemu piractwa, dlatego warto przypominać, że
tylko korzystanie z legalnych
źródeł przyczynia się do powstawania kolejnych produkcji. „Odprowadzamy stosowne tantiemy twórcom i producentom chrześcijańskim.
Oglądający u nas filmy wspierają
tym samym twórców kina ewangelizacyjnego i dokładają swoją
cegiełkę do nowych filmów” –
dodaje Wręźlewicz.
Warto to robić tym bardziej,
że opłaty w Kinie pod Aniołem
nie są wygórowane.

Widzowie wracają
Przez kilka tygodni działalności pierwsze w Polsce kino
internetowe z chrześcijańskimi

filmami odwiedziło kilkadziesiąt
tysięcy osób, z czego już kilka
tysięcy zdecydowało się skorzystać z wirtualnego seansu wybranego filmu. „Jesteśmy bardzo
zadowoleni z przyjęcia naszego
kina przez widzów. Zdajemy so-

bie jednocześnie sprawę, że formuła kina internetowego dla
wielu jest nowością, muszą nam
się przyjrzeć, szczególnie starsi
widzowie, zanim zdecydują się
kupić bilet. Może tych niezdecydowanych przekona fakt, że
większość widzów, która skorzystała raz z naszego kina, wróciła
do nas” – mówi Wręźlewicz.

„Idziemy” do kina
Bóg w Krakowie, Doonby.
Każdy jest Kimś, dwa filmy Juana
Cotelo: Mary’s Land – Ziemia Maryi i Ostatni szczyt, Czy naprawdę
wierzysz? to tylko niektóre z filmów, jeakie można obecnie zobaczyć w Kinie pod Aniołem. Na
ten rok twórcy kina zapowiadają
około 50 premier oraz otwarcie
sal z filmami katechetycznymi,
które będzie można odtwarzać
na lekcjach w szkole. Warto zatem uważnie śledzić repertuar
kina (na stronie można się zapisać na newsletter) i od czasu do
czasu „wybrać się” samemu lub
z bliskimi do jedynego w swoim
rodzaju kina.

Kino dostępne na: www.kinopodaniolem.pl

„Idźcie i głoście” – odpowiedz na hasło tego roku i pomóż wydawać gazetę ewangelizacyjną

Gazetę, którą trzymasz w rękach, przeczytają tysiące ludzi.
„Dobre Nowiny” to rozdawana bezpłatnie gazeta o wysokim nakładzie.
Pragniemy, by już od tego numeru stała się miesięcznikiem, a co miesiąc
zwiększał się jej nakład.
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. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
nr konta: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
– fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”

imię i nazwisko zleceniodacy: .........................................................
adres: .........................................................................................
kwota: ....................



Koszt druku, wydania i dystrybucji jednego egzemplarza
gazety to ok. 20 groszy.
By dzięki Tobie wydano i rozdano 100 egzemplarzy gazety,
wystarczy wpłacić 20 zł.
Wpłata 50 zł to już 250 egzemplarzy, 100 zł – dodatkowe
500 egzemplarzy!
Wszystkie środki wpłacone
przez Ciebie i innych ofiarodawców zostaną co do grosza
przeznaczone na wydanie
„Dobrych Nowin”.

Jak dokonać wpłaty
na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”?
1. Zrób przelew internetowy na konto podane
na blankiecie obok.
2. Wypełnij blankiet umieszczony z lewej
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”!

Światło Chrystusa

Na ból gardła...
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św. Błażej!

od zła wszelkiego

Reprod. obrazu Piotra Stachiewicza ze zbiorów Jana Stelmaszczyka,
udostępnionych przez Janusza Stelmaszczyka

Pośród głębokiego
śniegu, z zapaloną
gromnicą w dłoni
odpędzającą wygłodniałe wilki od ludzkich zagród – tak
Matkę Bożą Gromniczną ukazał malarz Piotr Stachiewicz (1858-1938).
To najbardziej znany, choć wcale nie
najlepszy, obraz krakowskiego artysty.

P

o pierwsze, ukazuje
on realia dawnego
wiejskiego życia w okresie lutowego przednówka, kiedy domostwa atakowane były przez watahy wygłodniałych wilków. Po drugie, uzmysławia nam fakt,
że Maryja ze światłem wiary – światłem
Chrystusa – broni nas od wszelkiego zła
symbolizowanego przez dzikie bestie.
I nie chodzi tu wcale tylko o zło, które
przychodzi z zewnątrz, lecz także o to,
które tkwi w nas samych – o niezgodę,
kłamstwa, nałogi itp.

Oprócz krzyża najbardziej znanym chrześcijańskim symbolem
jest ryba. Posługiwały się nim już
pierwsze gminy chrześcijańskie.
Dlaczego właśnie nim?

Po grecku ryba to ICHTHYS, a składające się na to słowo litery teologowie
odczytują jako: Iesous Christos Theou (H)
Yios Soter czyli Jezus Chrystus, Syn Boży,
Zbawiciel. Ryba jest zatem symbolem samego Chrystusa.
W świecie chrześcijańskim ryba symbolizuje: życie, nieśmiertelność, zmartwychwstanie, zbawienie, wiarę, ofiarę,
chrzest (dokonywany niegdyś przez całkowite zanurzenie) i Eucharystię, a także nas
wiernych i cały Kościół – małe rybki zgrupowane wokół Wielkiej Ryby, czyli Jezusa.
Kojarzy się też z faktem, że pierwsi aposto-
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Z poświęconą w święto Matki Bożej
Gromnicznej, inaczej zwanym świętem
ofiarowania Pańskiego, wykonaną z wosku gromnicą związanych było niegdyś
wiele zwyczajów – dawało się ją w dłoń
osobom umierającym, zapalano ją także w domach w czasie burzy, wierząc,
że jej światło ochroni dom od gromów
i wszelkich innych żywiołów.

Jezus, czyli...

Wielka
Ryba

Kapłan przykłada do szyi proszącego
o błogosławieństwo dwie skrzyżowane poświęcone świece, tzw. „błażejki”, i wypowiada
specjalną modlitwę, prosząc Boga o to, by za
wstawiennictwem świętego ustrzegł tę osobę
„od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości”. Święty Błażej – ścięty za wiarę w IV wieku – z zawodu był lekarzem. W późniejszym
czasie pełnił posługę biskupa Sebasty (dziś
Sivas w tureckiej Kapadocji). Gdy mieszkał
przez pewien czas w pustelni, przyjaźnił się
z dzikimi zwierzętami i zasłynął z wielu cudownych uzdrowień.
Kiedy prowadzono go do więzienia, „pewna kobieta przyniosła do stóp jego swego
umierającego syna, któremu ość ryby utkwiła
w gardle. Ze łzami błagała ona św. Błażeja, aby
go uzdrowił. Wtedy św. Błażej położył na nim

rękę i modlił się o łaskę uzdrowienia dla owego
chłopca i za tych wszystkich, którzy by w jego
imieniu o coś prosili – a chłopiec natychmiast
wstał zdrowy” – czytamy w średniowiecznej
Złotej legendzie.
Co więcej, przed wykonaniem na nim wyroku św. Błażej „modlił się i prosił Boga, aby
wszyscy ludzie chorzy na chorobę gardła lub na
jakąś inną, którzy prosić będą o zdrowie za jego
wstawiennictwem, zostali wysłuchani i natychmiast wyzdrowieli. Wtedy głos z nieba oznajmił mu, że stanie się to, o co prosił”. To właśnie z uwagi na ten cud i zapewnienie z nieba
św. Błażej został patronem lekarzy (zwłaszcza laryngologów), opiekunem ludzi, którzy
w swojej pracy wykorzystują głos, a także niebiańskim specjalistą od chorób gardła.

Z okazji przypadającego 14 lutego wspomnienia św. Walentego – patrona
zakochanych – w prezencie od nas...

Modlitwa o prawdziwą miłość

łowie byli rybakami (ryb i ludzi). Przywołuje też ewangeliczną scenę rozmnożenia
chleba i ryb oraz spotkania apostołów
ze zmartwychwstałym Chrystusem nad
brzegiem jeziora Genezaret – Pan Jezus
czekał na nich na brzegu z upieczoną rybą.
Według św. Augustyna owa „pieczona ryba” to „cierpiący Chrystus” – „Piscis
assus, Christus passus”. Z rybami wiążą
się losy bohaterów Starego Testamentu
– Tobiasza (Archanioł Rafał poradził mu,
jak użyć zabitej przez niego ryby jako lekarstwa) i proroka Jonasza (ryba połknęła
go, a potem wyrzuciła na brzeg w miejscu,
gdzie miał do wypełnienia zlecone mu
przez Boga zadanie). Nasz wigilijny karp
na świątecznym stole też ma zatem głębszy
sens...
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Często boli cię gardło,
miewasz chrypkę? Jest
na to sposób. Nie, nie
syrop ani nie tabletki.
W wielu kościołach
3 lutego – we wspomnienie św. Błażeja
– można otrzymać
specjalne „gardłowe”
błogosławieństwo.

Panie, tak bardzo szukam osoby,
która by mnie zrozumiała i której bym mógł (mogła) wszystko powiedzieć.
Szukam osoby, która by mnie naprawdę kochała.
Pozwól mi znaleźć kogoś, kto by nie tylko chciał bawić się moją miłością.
Pozwól mi znaleźć kogoś, kto by szukał mego serca, a nie tylko mego ciała,
kto by moje życie aż do końca ubogacał,
kto by pewnego dnia nie porzucił mnie w chorobie i słabości.
Pomóż mi też, abym życiu tej drugiej osoby
dodał(a) wiele radości i blasku.
Pozwól mi dawać i brać miłość,
w której by była siła i wierność taka,
jak w Miłości, którą Ty nas umiłowałeś. Amen.
(modlitwa ze strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Lubelskiej)
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