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Hasło tego roku w Kościele 
ma zachęcać każdego z nas 
do głoszenia Chrystusa. Hele-
na Kmieć, świecka misjonar-
ka, przejęła się nimi dogłęb-

nie i wyjechała na misje do 
Boliwii. W styczniu została 
zamorodowana. Jej życie 
staje się jednak inspira-
cją dla innych. Pokazuje 
nam jasno, że każdy z nas 

może być świadkiem 
Chrystusa i dojść 

do świętości.

Idźcie i głoście

Nawrócony

Kamil Stoch 
każdy skok oddaje 
Panu Bogu

Cud 
na Jasnej Górze.
Odrzuciła kule  
i zaczęła chodzić

Ratunek w Sercu Maryi

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!

Wesprzyj „Dobre Nowiny”!

In memoriam
Heleny Kmieć
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Hasłem obecnego roku duszpasterskie-
go są słowa: „Idźcie i głoście”. Jak należy 
je rozumieć?
„Idźcie i głoście” to nawiązanie do słów 
Pana Jezusa, który po swoim zmartwych-
wstaniu powiedział do apostołów: „Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie 
je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
powiedziałem. A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Te 
słowa trzeba jednak rozumieć w szerszym 
znaczeniu. Otóż każdy z tytułu chrztu świę-
tego jest posłany, żeby głosić Ewangelię.

Każdy?
Oczywiście w tym wezwaniu do głoszenia 
Ewangelii można wyróżnić różne pozio-
my. W innym stopniu dotyczy ono rodzica, 
który z tytułu sakramentu małżeństwa ma 
przekazywać Ewangelię swoim dzieciom, 
a inaczej zobowiązany jest do głoszenia 
Ewangelii ktoś, kto robi to w imieniu Ko-
ścioła, jako urzędowy świadek – kapłan, 
siostra zakonna, katecheta – oni czynią to 
z tak zwaną misją Kościoła. 

A samo słowo „idźcie”? Co dziś oznacza?
Myślę, że nie chodzi o to, żeby w stylu 
Świadków Jehowy iść od domu do domu. 
„Idźcie” to znaczy raczej „wyjdź-
cie ze swojego świata wewnętrz-
nego” i to, co macie w środku  
– w swoich myślach, w swo-
im sercu – próbujcie przekazy-
wać innym, a to z kolei ozna-
cza „idźcie” do miejsc swojego 
życia, pracy, różnego działania. 
Tam niekoniecznie trzeba głosić 
Chrystusową naukę w sposób 
werbalny, wystarczy robić to 
czynem. „Idźcie i głoście Ewan-
gelię” nie oznacza więc w tej sy-
tuacji jakiegoś publicznego na-
uczania, głoszenia kazania czy 
wdawania się w różne dyskusje, 
ale chodzi o świadectwo życia 
zgodnego z zasadami płynący-
mi z Ewangelii.

Ksiądz jako proboszcz jest odpowie-
dzialny za parafię. Jak na tym poziomie 
powinno się ewangelizować?
Myślę, że metoda powinna być podob-
na do tej, jaką zastosował Pan Jezus. On 
najpierw powoływał ludzi, którzy mieli 
być blisko Niego. Nauczał tłumy, ale nie-
które tematy omawiał tylko z gronem 
Apostołów. Gromadził przy sobie tych, 
którym zaufał, że będą przekazywać 
Jego naukę innym. Podobnie kapła-
ni powinni w parafii wokół siebie gro-
madzić ludzi, których będą formować, 
a którzy już ukształtowani będą prze-
kazywać to, czego naucza Kościół. Jak 
mówią specjaliści od teologii pastoral-
nej, żywa parafia powinna być wspólno-
tą wspólnot. Poszczególne grupy – dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych – gdy zo-
staną dobrze uformowane, będą przy-
gotowane do dawania świadectwa. Nie 
ma właściwie innego oddziaływania, niż 
praca w małych grupach, bo niedzielne 
kazanie dla ogółu jest niewystarczające.

Księdza parafia działa według tego 
schematu?
Staramy się to robić. Efekty pracy ocenią 
inni. Na przykład od sześciu lat prowa-
dzę Szkołę Biblijną, w której co dwa ty-

godnie spotyka się około 70 osób, żeby 
słuchać wykładów o Piśmie Świętym. 
Oprócz tego niezwykle cenną „apostol-
sko” wspólnotą jest Domowy Kościół, 
którego formacja oparta jest na Piśmie 
Świętym i wspólnej modlitwie oraz wy-
mianie doświadczeń wiary. W naszej 
parafii jest siedem kręgów Domowego 
Kościoła, czyli w sumie 40 małżeństw. 
Jest też 5 róż Żywego Różańca, czyli ko-
lejnych 100 osób, które poza codzienną 
modlitwą mają swoje comiesięczne spo-
tkania formacyjne. Z pewnością ci wszy-
scy ludzie później mogą mówić o pew-
nych tematach dotyczących spraw du-
chowych, chociażby w swoim rodzinnym 

gronie. I wiem, że to robią. Zatem 
jest to już około 200 osób, które 
właśnie „idą i głoszą” Ewangelię. 
Nie licząc osób, które należą do 
grup modlitewnych czy wspól-
noty oazowej.

Mówił Ksiądz o podejmowaniu 
tematów wiary w gronie najbliż-
szych. Wydaje się, że łatwiej jest 
głosić Jezusa ludziom obcym, 
niż własnej rodzinie.
Często słucham wyznań ludzi, 
którzy mówią mi, że ich najbliżsi 
odrzucili już praktycznie Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelię, nie 
spotykają się z Nim w sakramen-
tach, nie chodzą na Msze Święte, 
żyją w związkach cywilnych. Ci lu-

dzie dzielą się tym, co autentycznie prze-
żywają w swoich domach. Opowiadają, że 
niekiedy, przy okazji różnych spotkań ro-
dzinnych, są jedynymi, którzy bronią Ko-
ścioła. I zdarza się, że ich argumenty – od-
wołujące się do Pisma Świętego i naucza-
nia Kościoła – są tak mocne, że ci, którzy 
atakują, nie potrafią się im przeciwstawić, 
a tylko powtarzają stereotypowe, często 
mijające się z prawdą „mity” o Kościele.

Co tym ludziom dodaje odwagi, żeby 
zabierać głos w obronie Kościoła?
Przekonanie o tym, że Pan Jezus jest dla 
nich kimś ważnym. To z kolei widać po ich 
autentycznym życiu religijnym – modli-
twie, codziennej Mszy Świętej. Oni prze-
szli już pewien etap formacji. Nie zadają 
sobie pytań: czy Jezus istniał naprawdę, 
czy to raczej mit i legenda. Dla nich Jezus 
Chrystus jest osobą, która ich prowadzi. 
To są ludzie, którzy w pełnym tego słowa 
znaczeniu mogą być nazwani apostoła-
mi, bo oni chcą dzielić się radością swo-
jej wiary.

Jak jeszcze jako proboszcz realizuje 
Ksiądz to wezwanie: „Idźcie i głoście”? 
W naszej parafii działa też „Pogotowie du-
chowe” – dwa razy w tygodniu kapłan (do 
tego zadania zgłosiło się dwóch księży) 
pełni dyżur w kancelarii parafialnej. Moż-
na wtedy przyjść i porozmawiać na tema-
ty wiary i życia duchowego. Jeśli komuś 
nie pasuje termin, to podany jest numer 

O tym, kto i jak może ewangelizować w parafii, 
opowiada ks. Ireneusz Okarmus, proboszcz 

krakowskiej parafii Matki Bożej Różańcowej.

Wyjdźmy ze swojego 
wewnętrznego 
świata
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Młodzi uczestnicy pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę.
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„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, 
który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela 
świata, nie wolno ci spocząć”. Te słowa ojca Francisz-
ka Jordana, założyciela salwatorianów, Helenka Kmieć 
mocno wzięła sobie do serca i w pełni realizowała. 
Ewangelizowała swoim życiem – jako sumienna uczen-
nica, posługując w parafii m.in. podczas Światowych 
Dni Młodzieży, głosząc Dobrą Nowinę śpiewem, organi-
zując letni czas dzieciakom z Rumunii, Węgier i Zambii, 
wyjeżdżając na misje do Boliwii...

Z miłości 
do Jezusa

którzy prezentują swój dorobek twór-
czy, ale równocześnie dzielą się swo-
imi przemyśleniami i dają świadectwo 
wiary. Tak było chociażby na spotka-
niu z Adamem Bujakiem, który z jednej 
strony mówił o robieniu zdjęć, a z dru-
giej o całej atmosferze towarzyszącej 
spotkaniom z Janem Pawłem II. To na 
pewno było spotkanie, które wpisu-
je się w szeroko rozumiane „głoszenie 
Ewangelii”.

Nietrafione inicjatywy też się zdarzają?
W dziedzinie ewangelizacji? Raczej nie. 
Na przykład nikt do mnie nie przyszedł, 
kto chciałby głosić kazanie na placu 
przed kościołem czy dawać świadec-
two wiary, chodząc od domu do domu.

A gdyby przyszedł, to Ksiądz by go po-
słał?
A skąd miałbym wiedzieć, czy będzie 
głosił Pana Jezusa czy siebie?

Musiałby go Ksiądz znać.
I tu jest sedno sprawy. Mógłbym posłać 
tylko kogoś, do kogo mam zaufanie. 
Pan Jezus posyłał tych, których wybrał, 
do których miał zaufanie. Proszę zauwa-
żyć, że tylko Dwunastu, czyli tych naj-
bliższych, posłał do głoszenia Ewange-
lii. Dziś to zadanie dostają od Kościoła ci, 
którzy otrzymują święcenia kapłańskie, 
a także ci, którzy dostają misję kanonicz-
ną jako katecheci czy ewangelizatorzy. 
Pozostali, np. rodzice, mają ten mandat 
na mocy chrztu, ale to nie jest to samo, 
co oficjalne nauczanie Kościoła.

Na koniec chciałem zapytać, czy para-
fianie ewangelizują proboszcza i innych 
księży?
Ciągle.

Jak?
W konfesjonale, kiedy się spowiadają, 
a my księża widzimy, jak głębokie życie 
religijne prowadzą. Także wtedy, gdy 
dzielą się swoimi przemyśleniami i do-
świadczeniami wiary na spotkaniach 
w małych grupach. To wystarczy. 

Rozmawiał Przemysław Radzyński

komórki – można zadzwonić i umówić 
się na rozmowę. Jest to zatem wyjście do 
tych, którzy chcieliby rozmowy w sytuacji 
poszukiwania Boga i kryzysu wiary.
Sam praktykuję coś takiego, że jeżeli po-
jawia się w konfesjonale ważny problem, 
a jest długa kolejka do spowiedzi, to po 
niezbędnym pouczeniu i udzieleniu roz-
grzeszenia proponuję penitentowi, że na 
ten temat możemy porozmawiać w naj-
bliższym czasie, ale już poza spowiedzią. 
W ciągu ostatniego roku miałem około  
20 takich rozmów.

Myślę, że Ksiądz zrobił coś w tym roku, 
co można nazwać właśnie tym ewan-
gelicznym „wyjściem”. Do mieszkańców 
nowego bloku wysłał Ksiądz list z ży-
czeniami świątecznymi i z prośbą, żeby 
zgłosili się ci, którzy życzą sobie księdza 
po kolędzie.
Dodam, że były w tym liście także życze-
nia dla tych, którzy „nie identyfikują się 
z nauczaniem Kościoła i nie chcą do nie-
go należeć”. Im życzyłem tego wszystkie-
go, co nawet dla niewierzącego jest cen-
ne – zdrowia, miłości, ludzkiej życzliwości, 
powodzenia w realizacji szlachetnych pla-
nów... A jeśli chodzi o list, to nie jest to nic 
nadzwyczajnego. Chciałem sobie ułatwić 
życie i zorientować się, ile z 388 mieszkań 
otworzy dla nas drzwi. Otrzymałem około 
100 odpowiedzi. Myślę, że ten wynik po-
kazuje, jaki jest dzisiejszy świat.
Parafianie na mój list mogli odpowie-
dzieć, zapraszając nas, swoich duszpa-
sterzy, na spotkanie kolędowe. Mieli kil-
ka możliwości: mogli albo wrzucić kartkę 
do skrzynki przy parafii, albo przynieść 
ją do kancelarii parafialnej lub do zakry-
stii. Mogli też wysłać maila. Zdecydowa-
na większość wybrała tę ostatnią opcję. 
Dzięki temu mam pewną bazę kontaktów 
i mogę w przyszłości tym swoim parafia-
nom wysłać np. świąteczne życzenia.

Czy Ksiądz jako proboszcz spotyka się 
z inicjatywą ludzi świeckich, zwłaszcza 
w tym wymiarze ewangelizacyjnym?
Dobre pomysły są realizowane. Z ini-
cjatywy świeckich od 5 lat w parafii 
odbywają się cykliczne (raz lub dwa 
razy w miesiącu) spotkania z artystami, 

Od 2011 roku należała do Wolonta-
riatu Misyjnego Salvator. Dla dzieci w sal-
watoriańskich parafiach na Węgrzech 
i w Rumunii pomagała organizować pół-
kolonie. Miała pomagać dzieciom uli-
cy na Ukrainie, ale gdy dowiedziała się 
o potrzebach zambijskich osieroconych 
chłopców, wybrała dwumiesięczny po-
byt w Lusace.

Helenka urodziła się 9 lutego 1991 roku 
w Libiążu. 25 lat później w swojej ro-
dzinnej parafii kierowała lokalnym ko-
mitetem przygotowującym pobyt pię-
ciuset Włochów w czasie Światowych 
Dni Młodzieży. Słowa papieża Francisz-
ka o konieczności zejścia z wygodnej 
kanapy i założenia wyczynowych 
butów realizowała długo przed 
ŚDM w Polsce. Była niezwykle 
pilną uczennicą – przewodni-
czącą klasy i szkoły, w liceum 
wyjechała na stypendium do 
Wielkiej Brytanii, po maturze 
zaczęła studiować inżynie-
rię chemiczną po angielsku 
w Gliwicach. Równocześnie 
uczyła się śpiewu so-
lowego w  szko-

le muzycznej – jej wokalny talent moż-
na dostrzec, oglądając bardzo popular-
ny filmik z ewangelizacji na dworcu we 
Wrocławiu.

W czasie ŚDM w Krakowie Helena do-
wiedziała się od służebniczek dębickich 
o prowadzonej przez zakonnice ochron-
ce w Cochabambie w Boliwii. Do półrocz-
nego pobytu przygotowywała się razem 
z koleżanką. 6 stycznia w bazylice w Trze-
bini otrzymały krzyże misyjne i zosta-
ły oficjalnie posłane w imieniu Kościoła.  
9 stycznia były już na miejscu. Przygoto-
wywały ochronkę do oficjalnego otwar-
cia. Helenka nie doczekała go – 24 stycz-
nia została okrutnie zamordowana.

„Życie naszej Wolontariuszki i Przyja-
ciółki było, jest i będzie inspiracją do 

świadczenia o Bogu i oddawania 
Mu się bez reszty. Przykład He-
lenki pokazuje, że prawdziwie 
święci ludzie żyją bardzo bli-

sko nas” – napisali po tra-
gicznych wydarzeniach 
w  Boliwii duszpasterze 
i wolontariusze Wolontaria-

tu Misyjnego Salvator.

pr

Publiczna modlitwa w intencji Ojczyzny przed Kościołem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, październik 2014 r.
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Swoją „przygodę” z ezoteryką rozpoczął 
jako nastolatek. „Zacząłem szukać osób 

i praktyk, które, w moim odczuciu, mogły 
mi pomóc” – mówi Maciej. Znalazł idola. 
Wydawało mu się, że ta osoba potrafi dać 
mu wolność i niezależność. Z czasem za-
czął brać narkotyki, a potem interesować 
się numerologią i astrologią. 

„Natknąłem się na tarota i stałem się 
jego wyznawcą. Całe życie podporząd-
kowałem kartom. Nie zważałem na nic. 
Ignorowałem ostrzeżenia mistrzów ta-
rota, którzy mówią, że nie można go sta-
wiać zbyt często. Mimo to wszystkie de-
cyzje, cokolwiek planowałem zrobić lub 
robiłem, wcześniej «konsultowa-
łem» z kartami. W nich szu-
kałem odpowiedzi. Kabała 
stała się centrum mojego 
życia” – wspomina.

Świat tarota
Zanurzył się w ka-

bale. „Uciekłem w nią. 
Szukałem w niej potwier-
dzenia, że życie się zmieni, 
potoczy się inaczej. Wcho-
dziłem w tarota do tego stop-
nia, że czułem się prześladowany 
przez kartę z eremitą. Gdzie się nie ruszy-
łem, widziałem jego symbole. To mnie prze-
rażało, a strach wręcz paraliżował. Nieświa-
domie wszedłem w duchowość okultystycz-
ną” – podkreśla.

Wybrał naukę w Szkole Edukacji Eko-
logicznej. Tam otrzymywał kształcenie 
z astrologii, numerologii, jogi, praktyk od-
dechowych, buddyzmu i diamentowej dro-
gi. „Szkoła była apogeum New Age. Miałem 
uwierzyć, że sam układam swoje życie, że 
moje myśli kształtują je. Będąc w tamtym 
świecie, nie zastanawiasz się, skąd ono po-
chodzi, jaki ma wpływ na mnie. Wiernie słu-
chałem nauczycieli i chłonąłem wszystko, 
co mówili” – wspomina Maciej.

Zarabiał, stawiając reiki, przeprowadza-
jąc seanse dla siebie i innych ludzi. Czuł, że 
znalazł swoje miejsce w świecie. „Nie mam 
wątpliwości, że byłem niewolnikiem szata-
na. Ezoteryka jest biblią szatana. Z pozoru 
banalna zabawa z numerologią, horosko-
pami otwiera furtkę naszego życia na dzia-
łanie demoniczne szatana” – wyjaśnia.

Pan Jezus i seans reiki
Znajomi Maćka zaczęli się modlić za 

niego. Była sobota. Maciej brał udział w se-
minarium reiki. W czasie medytacji, mając 
zamknięte oczy, zobaczył obraz Jezusa 
Miłosiernego. „Nie czułem z Jego strony 
oskarżeń, wyrzutów, gniewu, lecz ogrom-
ną, bezgraniczną miłość, dobro i pokój. To 
mnie uderzyło. Była godzina 19.00. Z po-
czątku myślałem, że zwariowałem, że mój 
mózg został zniszczony przez narkotyki, 
ale Jezus Miłosierny, którego widziałem, 
był taki realny. Z czasem okazało się, że 

o tej samej godzinie w dwóch różnych 
miejscach w Polsce wspólnoty 

neokatechumenalne modli-
ły się o moje nawrócenie. 

O godzinie 19.00 w War-
szawie i we Wrocławiu 
sprawowano w mojej 
intencji Eucharystie”  
– wspomina Maciej.

Po spotkaniu z Je-
zusem nie mógł za-

pomnieć Jego twarzy 
i przepełnionych miłością 

oczu. Mimo to odrzucał Ko-
ściół i księży.

Kadzidło  
od Pana Boga

Pewnego dnia siedział na ławce w jed-
nym z tyskich parków. Próbował się mo-
dlić. Nagle poczuł woń kadzidła. Pomyślał, 
że znowu ma ponarkotykowe omamy. Kie-
dy odwiedził znajomych, od progu zapyta-
li go, czy był w kościele, bo... pachnie ka-
dzidłem. „Zrozumiałem, że Pan Bóg o mnie 
walczy i daje mi sygnały. Znajomi zachę-
cali mnie, żebym pojechał wraz z nimi do 
Medjugorie. Jednak ja planowałem rozpo-
cząć współpracę z gigantyczną europejską 
firmą zajmującą się sprzedażą produktów 
ezoterycznych” – mówi. Miał zostać przed-
stawicielem handlowym i jeździć z towa-
rem po Polsce. Nie chciał jechać, bo czekał 
na katalog, ale ten nie przychodził. 

Kolega wmówił Maćkowi, że zwolniło 
się miejsce i musi z nimi jechać do Medju-
gorie. „Koleżanka poradziła, żebym poszedł 
do spowiedzi. Po zastanowieniu się zdecy-
dowałem, że spróbuję. Poszedłem do ty-

skich franciszkanów. W trak-
cie spowiedzi z całego życia 
wylałem morze łez. Z każ-
dym kolejnym słowem 
czułem się lżejszy o dwie 
tony. Po skończonej spo-
wiedzi i otrzymaniu roz-
grzeszenia wyściskałem 
się z zakonnikiem. Obaj pła-
kaliśmy” – opowiada Maciej.

Maryjny stempel
Maciej pojechał do Medjugorie. Był to 

czas łaski, modlitwy i odkrywania wiary. 
Po powrocie znalazł w skrzynce przesył-
kę z wyczekiwanym katalogiem. Przesyłka 
z odległości 40 km do adresata szła aż 4 ty-
godnie. „To niewytłumaczalne, dlaczego ten 
list wędrował tak długo. Wszystko stało się 
dla mnie jasne, kiedy zobaczyłem na koper-
cie naklejony znaczek z wizerunkiem Matki 

Bożej Zwycięskiej. To była «kropka nad i», 
maryjny stempel w moim życiu. Pan Bóg 
łopatologicznie pokazał, jak bardzo mnie 
kocha i mocnymi tąpnięciami wskazywał 
na siebie – zaznacza.

Oddać Bogu ster
Dzisiaj Maciej jest mężem Aliny 

i przykładnym ojcem szóstki dzieciacz-
ków. Jest społecznikiem angażującym 
się w różne inicjatywy. Cały czas czuje 
Bożą opiekę. Chociaż – jak zaznacza  
– często Bóg wystawia na próbę jego 
wiarę.

Maciej zwraca uwagę, że w na-
szym życiu najważniejsze jest, aby 
bezgranicznie ufać Panu Bogu. „Przed 

Bożym Narodzeniem brakowa-
ło nam pieniędzy. Pomodli-

liśmy się, dziękując Bogu 
za wszystko, co mamy. 
Pół godziny później 
w naszej skrzynce na 
listy znaleźliśmy ko-
pertę, w której było 
tysiąc złotych. Opo-

wiedzieliśmy naszą hi-
storię koleżance, która 

akurat wybierała się na 
spotkanie. Podzieliła się na 

nim tym, co się u nas wydarzyło. 
Otrzymaliśmy kolejną pomoc i kolejną. To 
były najpiękniejsze święta, w czasie których 
nie martwiliśmy się o to, co i ile kupić. Naj-
ważniejsze, że razem celebrowaliśmy naro-
dziny Jezusa. Dziś jeszcze bardziej wiem, że 
najważniejsze to ufać, ufać i jeszcze raz ufać 
Bogu” – puentuje rozmowę.

Izabela Kozłowska
Zdjęcia z arch. M. Sikorskiego

Wyzwolony  
z niewoli 
New Age

Mateusz Ochman

fot. arch. M
. O

chm
ana
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Bez względu na to, jak bardzo staralibyśmy się uciec przed Bożym miłosierdziem, 
to Chrystus i tak zwycięży. Na Boże działanie nie ma mocnych. Doskonale wie 
o tym Maciej Sikorski, w życiu którego „kropkę nad i” postawiła Maryja.

połowie stycznia na świat przyszła 
moja córka. Całe życie, moje i żony, 
skupia się od tej chwili wokół 
niej – wszystkie nasze plany, 

marzenia i aspiracje. Jesteśmy przy 
niej w ciągu dnia, gdy tylko głośniej 
westchnie; stajemy przy niej w nocy, 
kiedy tylko zapłacze. Jej szczęście jest 
dla nas kluczową sprawą – gdy jej jest 
źle, nam również robi się gorzej.

Są rzeczy, które wiemy. 
Ba, często nawet publicznie 
powtarzamy z wielką pew-
nością. Ale niekiedy przy-
chodzi moment, w któ-
rym odkrywamy, że nic 
z tego nie rozumieliśmy. 
Tak było i ze mną, gdy 
w połowie stycznia od-
kryłem dwie rzeczy. 

Nie wiedziałem, że moż-
na tak mocno i tak bezintere-

sownie pokochać drugą osobę. Miłość ro-
dzicielska to zupełnie inny wymiar miło-

ści, niż ten, który do tej pory znałem. 
Nawet zdając sobie sprawę z tego, 
że córka nie jest zdolna jej odwza-
jemnić, nie widzę innej możliwości, 
niż coraz bardziej, z dnia na dzień, 
kochać ją bezwarunkowo.

A z tego wynika druga sprawa: 
skoro ja, tak niedoskonały, po-

trafię w sobie odkryć po-
kłady miłości, które wręcz 
mnie przytłaczają, to jak 
bardzo musi nas ko-
chać Pan Bóg – Ojciec, 
który nas stworzył, dla 

którego jesteśmy naj-
cenniejszym skarbem 
„wyrytym na obu dło-

niach”?
On cały jest miłością, 

aż do końca.

On jest miłością Miłość Boga Ojca nigdy nie ustaje, nie męczy się nami. 
Jest to miłość dająca, aż do końca. 

Benedykt XVI
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Niespełna sześć lat temu media doniosły, że 
z proaborcjonisty stał się obrońcą życia. Teraz 
poszedł za ciosem. Jedną z pierwszych decyzji 
nowego amerykańskiego prezydenta Donalda 
Trumpa było przywrócenie zakazu finansowa-
nia z funduszów państwowych organizacji do-
konujących lub promujących aborcję za gra-
nicą. Co więcej, obrońcy życia otrzymali także 
inny prezent. W dorocznym Marszu na Rzecz 
Życia w Waszyngtonie, w którym udział wzię-
ły dziesiątki tysięcy Amerykanów, uczestniczył 
osobiście wiceprezydent USA, obrońca życia 
Mike Pence. „Życie znów zwycięża w Ameryce” 
– oświadczył. Do tej pory uczestników marszu 

pozdrawiali prezydenci Ronald Reagan i Geo-
rge W. Bush, ale robili to jedynie telefonicz-
nie i ani oni, ani ich zastępcy nie pojawiali się 
wśród protestujących przeciw aborcji. Wkrótce 
oczekiwać można kolejnych – broniących życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci – decyzji no-
wej amerykańskiej administracji.

hb

Życie zwycięża 
w Ameryce

W 2010 roku dopuszczono się 
tam 3766 zabójstw! Dla porów-
nania, w tym samym roku w całej 
Polsce zabójstw bądź ich usiłowań 
było... 702! Trzy lata później, pod-
czas wojny dwóch gangów narkoty-
kowych, gdy dziennie ginęło nawet 
40 osób – i to nie tylko gangsterów, 
lecz także wojskowych, policjantów 
i przypadkowych ludzi – do akcji 
wkroczyli wierni i księża. Doszli do 
wniosku, że tylko sam Jezus może 
ich uratować, tylko On może zapew-
nić im bezpieczeństwo. W mieście 
otwarta została pierwsza kaplica 
nieustannej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Dziś takich miejsc jest 
już ponad 10, a liczba morderstw 
w mieście spadła do zaledwie...  
256  rocznie (w 2015 roku).

Wprawdzie swoje zrobiło samo 
społeczeństwo i władze lokalne, 
jednak ks. Patricio P. Hileman – od-
powiedzialny za tworzenie kaplic 
Wieczystej Adoracji w Ameryce Ła-
cińskiej – nie ma najmniejszych wąt-
pliwości, że najważniejszą rolę ode-
grał... Najświętszy Sakrament. „Gdy 
parafianie dzień i noc wielbią Boga, 
miasto się zmienia” – powiedział Ra-
diu Maryja Argentyna. 

Oprócz spadku liczby zabójstw 
w  Ciudad Juarez nastąpił także 
ogromny wzrost powołań. „Chciano 
zamknąć miejscowe seminarium, bo 
było w nim tylko ośmiu kleryków, 
a dziś jest ich tam 88” – dodał ks. Hi-
leman.

hb (na podst. inf. ACIPrensa)

Kto najskuteczniej walczy z bandytami? Policja? 
Wojsko? Władze lokalne? Nie! Pan Jezus!!! Tak właśnie 
stało się w liczącym niemal półtora miliona mieszkań-
ców meksykańskim mieście Ciudad Juarez, które do-
tąd było jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc 
na świecie. 

Kiedy w październiku ubiegłe-
go roku grupa naukowców przy-
stąpiła do pierwszych prac, wyniki 
badań dokonywanych za pomocą 
przyrządów pomiarowych ustawio-
nych nad skałą, na której – jak wie-
rzymy – spoczywało ciało Jezusa, 
wykazały pewne zakłócenia elek-
tromagnetyczne. Ku zaskoczeniu 
badaczy przyrządy źle działały – po-
miary wskazywały na przykład, że 
grób jest położony znacznie niżej, 
niż ma to miejsce w rzeczywistości, 
lub w ogóle przestawały działać.

Na bandytyzm  
– adoracja!

Tajemnicze zakłócenia wokół 
Bożego GrobuDziwne zachowa-

nie przyrządów 
pomiarowych 
zarejestrowali 
naukowcy doko-
nujący renowacji 
odsłoniętego 
po raz pierwszy 
od około 500 lat 
Grobu Chrystusa 
i otaczającej go 
kaplicy w Jerozoli-
mie. Zaistniałe zja-
wiska wydają się 
potwierdzać jedną 
z hipotez dotyczą-
cą powstania Cału-
nu Turyńskiego.

Istnienie zakłóceń elektroma-
gnetycznych wokół Bożego Gro-
bu wydaje się potwierdzać jedną 
z hipotez dotyczącą powstania 
wizerunku na Całunie Turyńskim. 
Zdaniem niektórych naukowców 
powstał on w wyniku oddziaływa-
nia na lniany materiał jakiejś for-
my energii elektromagnetycznej,  
np. nagłego rozbłysku światła 
o krótkiej fali – ultrafioletu. Kilka 
lat temu w ENEA – Centrum Badań 
Nowych Technologii i Energii we 
Frascati – włoscy naukowcy próbo-

wali stworzyć podobny wizerunek 
za pomocą promieniowania ultra-
fioletowego (UV). Okazało się wte-
dy, że byłoby to wprawdzie moż-
liwe, ale aby uzyskać obraz o po-
wierzchni całej sylwetki człowieka, 
trzeba by użyć światła o mocy... 
34 milionów megawatów! Jak do-
tąd nie posiadamy jednak apara-
tów mogących wytworzyć światło 
o tak ogromnej energii.

Niewykluczone zatem, że nie-
zwykłe – obserwowane dziś na 
Grobie Jezusa – zjawiska elektro-

magnetyczne są następstwami 
tego, co wydarzyło się tam dwa 
tysiące lat temu podczas zmar-
twychwstania, kiedy utworzył się 
obraz na Całunie.

Być może dokonywana przez 
greckich naukowców z politech-
niki w Atenach renowacja edykuły 
– kaplicy Grobu Bożego i towarzy-
szące jej badania naukowe ujaw-
nią jeszcze jakieś inne tajemnice. 

hb

Donald Trump
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Katedra Najświętszej Maryi Panny  
z Guadalupe w Ciudad Juarez
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Hiszpanie bronią 
krzyża

 W 2015 roku chrzczony był już pra-
wie każdy Polak, bowiem zrównały się już 
liczby urodzeń i chrztów! Niemal wszyscy 
Polacy przystępują dziś do sakramentów 
bierzmowania, Pierwszej Komunii Świętej 
i małżeństwa.

Coraz więcej osób przychodzi do ko-
ścioła w diecezjach, w których było ich 
najmniej – łódzkiej (wzrost z 24,8% do 
26,6%), szczecińsko-kamieńskiej (z 24,9% 
do 26%) i koszalińsko-kołobrzeskiej 
(z 25,8% do 26,2%). Tradycyjnie najwię-

cej osób uczestniczy w Mszach Świętych 
w diecezjach: tarnowskiej (70,5%), rze-
szowskiej (64,3%) i przemyskiej (58,5%).

Jako świeccy jesteśmy też coraz bar-
dziej aktywni! W Polsce działa ponad 60 
tysięcy organizacji przyparafialnych, 
w których udziela się 2,5 miliona osób, 
w różnoraki sposób pomagając dwu-
krotnie większej liczbie beneficjentów. 

(na podst. wyników badań Instytut  
Statystyki Kościoła Katolickiego oraz inf. KAI)

oprac. hb

Wiara rośnie!

Słupki drgnęły! Z 39,1% w 2014 roku do 39,8% w 2015 roku wzro-
sła liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej, a z 16,3% 
do 17% – liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. Niewiele, ale 
zawsze to coś. Statystyki dowodzą, że wiara w Polsce trzyma się moc-
no i nadal silna jest też nasza pobożność maryjna. Miejmy nadzieję, że 
w przyszłości będzie jeszcze lepiej.

Figurkę świętej siostry Faustyny z jej 
relikwiami podarował Ojcu Świętemu Fran-
ciszkowi ks. abp Marek Jędraszewski, me-
tropolita krakowski. Jest to gest wdzięcz-
ności dla Ojca Świętego za nominację na 
urząd Metropolity Krakowskiego.

Jak poinformował ks. Piotr Studnicki, 
rzecznik krakowskiej kurii, figurka przedsta-
wia Apostołkę Bożego Miłosierdzia w ruchu, 
ze wzrokiem zwróconym ku górze, z prawą 
ręką na sercu i lewą trzymającą obraz Jezu-
sa Miłosiernego. - Do figurki przymocowany 
jest relikwiarz zawierający cząstkę kości za-
konnicy – mówi ks. Studnicki.

Relikwie zostały przekazane przez Zgro-
madzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do 
którego należała święta siostra Faustyna.

mp

Dzień później mieszkań-
cy zgromadzili się przy krzyżu 
na masowym wiecu, modląc 
się i śpiewając. Tak – w grud-
niu ubiegłego roku – broniły 
najświętszego symbolu naszej 
wiary setki mieszkańców nie-
wielkiej hiszpańskiej miejsco-

wości Callosa de Segura w pro-
wincji Alicante. Nakaz przy-
stąpienia do usunięcia krzyża, 
mimo że został zaskarżony do 
sądu, który nie rozstrzygnął 
jeszcze sprawy, wydał socjali-
styczny burmistrz miasteczka. 
Powołuje się on na uchwaloną 

w 2007 roku ustawę o pamięci 
historycznej – dzielącą Hiszpa-
nów i faworyzującą lewicową 
opcję polityczną – która sank-
cjonuje usuwanie symboli, po-
mników i nazw miejscowości 
utworzonych po wojnie domo-
wej i z nią związanych. Obroń-

cy krzyża dowodzą, że w tym 
przypadku ustawa została źle 
zinterpretowana, bowiem nie 
dotyczy ona zabytków zwią-
zanych z Kościołem katolickim, 
a takim jest wspomniany krzyż.

Krzyż, który stoi na przyko-
ścielnym placu już od 70 lat, ma 
u podstawy tablicę z nazwiska-
mi 80 mieszkańców, którzy zgi-
nęli w czasie wojny domowej 
„za swoje przekonania”. Zda-
niem burmistrza – dowodzą-
cego, że są wśród nich osoby 
walczące w czasie wojny prze-
ciw komunistom i socjalistom 
po stronie gen. Franco – naru-
sza on wspomnianą ustawę. 

Obrońcy krzyża, którzy 
utworzyli już swoją własną or-
ganizację, udowadniają, że nie 
jest to prawda. Mimo że na 
krzyżu nie ma już elementów 
niezgodnych z prawem, bur-
mistrz nadal stara się go usu-
nąć. Do walki w obronie sym-
bolu religijnego – zainicjowa-
nej przez Platformę w Obronie 
Krzyża i Stowarzyszenie Praw-
ników Chrześcijańskich – do-
łączyło już niemal 30 tys. osób. 

hb

Kiedy przyjechali robotnicy i dźwig, ktoś uderzył w kościelne dzwony. 
Chwilę później na przykościelnym placu pojawili się ludzie z okolicznych 
domów. Kilka osób przykuło się do znajdującego się tam krzyża łańcucha-
mi, a jeden z mieszkańców postawił swój samochód w sposób uniemożli-
wiający dźwigowi pracę. 

fot. M
. PabisMsza Święta przy ołtarzu polowym w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

fot. facebook.com
/D

efensadelacruzcallosa

Nasza pobożność Maryjna

W niemal co piątej polskiej parafii odmawiana jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
W 7% polskich parafii praktykowana jest jedna z nowenn do: Matki Bożej Szkaplerznej, Matki Bożej Pocie-
szenia, Niepokalanego Serca NMP, Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, Matki Bożej Częstochowskiej 
oraz Nowenna Pompejańska.

W 6% parafii śpiewamy Godzinki o Matki Bożej Niepokalanym Poczęciu NMP. Wiele osób praktyku-
je Apel Jasnogórski, procesje maryjne, nabożeństwo do Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz Godzinę Łaski  
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Czy Twoja parafia jest wśród nich?

Nabożeństwo majowe 
sprawowane jest w 98,2% 

polskich parafii.

RÓŻANIEC MAJOWE MB FATIMSKA
Odmawiany we wszyst-

kich parafiach, a w co 
czwartej – codziennie.

Nabożeństwo fatimskie 
praktykowane jest  

w niemal trzech czwar-
tych parafii w Polsce.
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Janina Lach od 10 lat 
poruszała się o  kulach, 
straciła władzę w nogach 
i w prawej ręce. Lekarze 
zdiagnozowali stwardnienie 
rozsiane – ciężką i praktycz-
nie nieuleczalną chorobę. 
Stwierdzili, że jej stan może 
się już tylko pogorszyć. 
W nocy z 26 na 27 stycz-
nia 1979 roku kobieta mia-
ła sen, w którym widziała 
Matkę Bożą. „A ty przybądź 
do mnie na Jasną Górę. Tu 
otrzymasz łaski” – usłyszała 

od Maryi.
Tak przejęła się snem, 

że już rano postanowiła się 
wybrać na Jasną Górę. Nie było to 

łatwe przedsięwzięcie dla ko-
goś, kto poruszał się o kulach. 
Do Częstochowy dotarła po 
całym dniu podróży i w nie-
dzielę o świcie zobaczyła ja-
snogórski klasztor. „Kiedy wje-
chaliśmy w aleje, zobaczyłam, 
że wszystko wyglądało tak jak 
we śnie. Czułam się tak, jak-
bym tam już była. Tak samo 
czułam się w kościele na Ja-
snej Górze. Wiedziałam do-
kładnie, gdzie iść” – opowiada 
Janina Lach.

Chodź do mnie, 
chodź...

Całą Mszę Świętą ko-
bieta modliła się przed oł-
tarzem Pana Jezusa Ukrzy-
żowanego w prawej nawie. 
„Już tam zaczęły mi lecieć 
łzy wielkości grochu. Za-
częłam słabnąć. Myślałam: 
pewnie przyjechałam tu 
umrzeć, takie piękne miej-
sce. Potem córka prowa-
dziła mnie, bo chciałam iść 
do świateł, do kaplicy. Do-
szłam do krat. Zobaczyłam 
jasność. W pewnym mo-
mencie nie widziałam już 

obrazu, tylko żywą Matkę Naj-
świętszą. Wyciągała do mnie rękę i mówiła: 
„Chodź do mnie, chodź... I jeszcze chodź”. 
Doszłam do balustrady i oparłam się o nią. 
Poczułam, że stoję na własnych nogach. 
Taka jakaś lekka się stałam. Zwróciłam uwa-
gę na to, że nie mam kul. Nie wiem nawet, 
kiedy je puściłam i kiedy upadły na ziemię. 
Byłam zdrowa. To widzenie to było coś 
wspaniałego, ten przemiły głos. Spojrzałam 
do góry i zobaczyłam już obraz Matki Naj-
świętszej. Wtedy dopiero zwróciłam uwagę 
na moje dziecko, które hałasowało w kapli-
cy. Nie chciało uwierzyć, że jestem zdrowa” 
– wspomina kobieta.

Uzdrowienie miało miejsce 28 stycz-
nia 1979 roku około południa. Pani Janina 
zorientowawszy się, co się stało, uklękła 
i zmówiła część radosną różańca. Potem 
poszła do zakrystii, gdzie paulini spisali jej 
świadectwo. „Ojciec Jerzy Tomziński, były 
przeor Jasnej Góry, opowiadał, że kiedy 
odprawiał Mszę Świętą, czuł jakieś dziwne 
ciepło, jakby Matka Boża przyszła. Kiedy zo-
baczył, że siostra, która ze mną szła, niesie 
kulę w ręku, powiedział: «Aha! Była Matka 
Najświętsza»” – mówi uzdrowiona kobieta.

Do Mamy
Do hotelu Janina Lach wróciła już bez 

kul. Wciąż jeszcze nie mogła uwierzyć, że 
jest zdrowa. Dopiero w pokoju zdjęła apa-
rat ortopedyczny. Okazało się, że jego też 
już nie potrzebuje.

Wdzięczna kobieta siedmiokrotnie 
pielgrzymowała pieszo na Jasną Górę. 
„(...) Szła przez całą trasę pierwszej war-
szawskiej pielgrzymki na Jasną Górę (...), 
przemierzając 250 km bez podjazdów, na 
własnych nogach, bez posługiwania się 
jakimikolwiek laskami (...)” – zanotował 
w 1981 roku o. Melchior Królik. „Na Jasną 
Górę jadę zawsze, kiedy tylko mogę. Jak 
dziecko do Mamy. Jadę się wyżalić, po-
dziękować, przeprosić za siebie i innych”  
– podkreśla Janina Lach.

Cudowny wizerunek Pana Jezusa z kra-
kowskiej Mogiły otoczony jest wotami. 

Jest ich tak dużo, że znajdują się one tak-
że na bocznych ścianach kaplicy. Świad-
czą o tym, że ludzie w tym świętym miej-
scu wciąż wypraszają łaski dla siebie i dla 
swoich bliskich. Dziękczynne wotum zło-
żyła także rodzina Jolanty – za uratowanie 
jej życia.

„Dziękujemy za uratowanie życia Jo-
lanty, która 18 listopada 1987 roku zacho-
rowała na ropne zapalenie opon mózgo-
wych. Przez osiem dni nie odzyskiwała 
przytomności, a lekarze nie dawali szans 
na przeżycie, planując przeznaczenie or-
ganów do transplantacji dla innych ludzi. 
Rodzina w tym czasie modliła się, zamawia-
ła Msze Święte u Pana Jezusa Mogilskiego. 
W czasie odprawiania Eucharystii w Mogi-

le Jolanta odzyskała przytomność. Jeszcze 
przez trzy tygodnie przebywała pod apara-
tem tlenowym, miała sparaliżowaną prawą 
stronę ciała, całkowitą utratę pamięci oraz 
podwójne widzenie spowodowane parali-
żem mięśni prawego oka. Podczas pobytu 
w szpitalu, który trwał miesiąc i dwa tygo-
dnie, paraliż ciała zniknął (pozostał tylko 
w kciuku i oku). Rodzina zamówiła jesz-
cze kilka Mszy Świętych... Z upływem cza-
su wracała pamięć, a podwójne widzenie 
dość znacznie zniknęło na początku lute-
go. 13 lutego chora wraz z rodziną przyje-
chała osobiście do Mogiły, by podziękować 
Panu Jezusowi za uratowanie życia i prosić 
o łaskę całkowitego powrotu do zdrowia” 
– czytamy w świadectwie, jakie rodzina Jo-
lanty zapisała w mogilskiej Księdze cudów 
i łask.

Odrzuciła kule  
i zaczęła  
chodzić

Blisko 40 lat temu Janina 
Lach z Łodzi chora na stward-
nienie rozsiane przyjecha-
ła na wyraźne polecenie 
Matki Bożej na Jasną Górę.  
U stóp Królowej Polski w jed-
nej chwili powróciła do zdro-
wia. Po latach – w 2005 roku 
– kobieta straciła wzrok. „Po 
kilku miesiącach córka przy-
wiozła mnie na Jasną Górę. 
Ciepło powiało na moje oczy 
i  widzę. Nikt mi nie wierzy, 
że ja widzę, bo moje bada-
nia, dokumenty wskazują, 
że jestem osobą niewidzącą”  
– mówi.
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Święty Grek  
z Mikorzyna

Żądanie świętego zostało speł-
nione i do dziś co roku sanktuarium 
w Mikorzynie jest odwiedzane przez 
wiele tysięcy pielgrzymów. Przyby-
wają tam przede wszystkim pary 
małżeńskie, które nie mogą się do-
czekać potomstwa. Za wstawien-
nictwem św. Idziego potomka wy-
modlili książę Władysław Herman 
i jego żona.

Do Mikorzyna przyjeżdżają też 
całe rodziny, aby prosić o pomyśl-
ność dla swoich dzieci oraz o wspar-
cie dla chorych i cierpiących. Jego 
orędownictwo w ludzkiej niedoli 
jest niezwykle skuteczne, czego do-
wodem są liczne świadectwa otrzy-
manych łask oraz podziękowania 
nadsyłane do mikorzyńskiego sank-
tuarium.

Święty Idzi (640–721) pocho-
dził z greckiego rodu królewskiego. 
Po śmierci rodziców Idzi rozdał cały 
majątek ubogim, a jako że zasłynął 
wieloma cudami, wieść o nim roze-
szła się po całym kraju. Chcąc unik-
nąć sławy ludzkiej, udał się w drogę 
i dotarł na południe Francji. Osiadł 
w pustelni, spędzając czas na mo-
dlitwie i pracy. 

Pustelnik 
w kraju Franków

Legenda mówi, że Pan Bóg dał 
św. Idziemu łanię, która karmiła go 
swoim mlekiem. To właśnie ona 
zdradziła go przed światem. Pew-
nego dnia król Wizygotów Flawius 
zapędził się na polowaniu w głąb 
puszczy i wówczas odnalazł pustel-
nika. Dopatrzywszy się w nim męża 
Bożego, ofiarował mu znaczne skar-
by, za które zbudowano klasztor pu-
stelniczy. Idzi został jego opatem.

Był doradcą i spowiednikiem 
króla Karola Martela (Młota), który 
stworzył wielkie państwo Franków, 
nazwane później Francją. Święty 
Idzi zmarł w 721 roku. Został zaliczo-
ny w poczet Czternastu Wspomoży-
cieli, którzy orędują za nami w wielu 
sprawach życia codziennego. Jesz-
cze kiedy żył, wstawiał się za ludźmi 
do Boga i wymadlał u Niego cuda. 
Nie zmieniło się to po jego śmierci. 

Fiołki, lilie, róże...
Zapach fiołów czy lilii niero-

zerwalnie wiąże się ze św. Ojcem 
Pio. Był wyraźnie wyczuwalny 
przez ludzi, którzy znajdowali się 
w jego pobliżu. Wydobywał się 
z jego ciała, ubrań lub przedmio-
tów których dotknął. Czasem był 
wyczuwalny w miejscach, przez 
które jedynie przeszedł.

Z kolei ciało św. Teresy z Avila 
wydzielało woń róż. Można ją było 
czuć nawet kilka godzin po tym, 
jak przeszła ona klasztornym ko-
rytarzem. Zapach kwiatów można 

było wyczuć także po jej 
śmierci, przebywając przy 

jej trumnie. Podobny zapach 
wydobywał się z ciała św. Tereski 
od Dzieciątka Jezus.

Mistyczne zaręczyny
Niesamowitą łaskę od Pana 

Boga otrzymała Maria od Krzy-
ża z Rovereto. Służebnica Boża 
duchowo zaręczyła się z Panem 
Jezusem i otrzymała od Niego 
mistycznie pierścionek. Od tego 
momentu palec, na którym go 
założyła, wydzielał zachwycają-
cą woń. 

W okresie zwykłym roku li-
turgicznego był wyczuwalny, ale 

wzmagał się w święta poświę-
cone Matce Bożej. Najintensyw-
niejszy był jednak w dni zwią-
zane z Panem Jezusem oraz po 
tym, jak Maria przyjęła Chrystusa 
w Komunii Świętej. 

Zapach Ojca Pio
„Zapach świętości” to cu-

downe zjawisko, które można 
odczuć także dziś. Beata Grzyb, 
Polka pracująca w San Giovan-
ni Rotondo, bardzo chciała mieć 
dziecko, ale medycyna nie dawa-
ła jej na to najmniejszych szans. 
W  dniu kanonizacji Ojca Pio 
uczestniczyła we Mszy Świętej. 
Kiedy przyjęła Komunię Świętą, 

odeszła na bok, by w skupieniu 
prosić go o cud. 

„W pewnej chwili poczułam, 
jakby powiew wiatru niósł za sobą 
zapach, kwiatowy, silny zapach. To 
była sekunda, może dwie” – opo-
wiada pani Beata. Niedługo po-
tem – wbrew wszelkim diagno-
zom – kobieta urodziła dwoje 
dzieci: Franciszka i Klarę. Zapach, 
który odczuła, był znakiem obec-
ności św. Ojca Pio.

„Zapach świętości” wciąż fa-
scynuje ludzi. Nie potrafi go wyja-
śnić nauka. Dla tych, którzy wierzą 
w Pana Boga, jest znakiem obec-
ności świętego w naszym tu i teraz.

 Mikorzyn 
          – miejsce 
            św. Idziego

Od początku dziejów na-
szego państwa św. Idzi 
zjawiał się w Mikorzynie 
(diecezja kaliska) i  poma-

gał ludziom w różnych spra-
wach. Tam też ukazał się fur-
manowi, który utknął wozem 
w  błotach. Święty pomógł 
mu, ale zażądał, aby w miej-
scu jego zjawienia powstała 
kaplica. Jakież było zdziwie-

nie furmana, gdy zobaczył, że 
w beczkach, w których miała 
być sól, znajdowały się pie-
niądze potrzebne do zbudo-
wania kaplicy. 

 
Zapach słodyczy, 

niebiańska woń, zapach 
raju, kwiatów, a konkretniej 

nawet lilii, róż czy fiołków – takie 
doznania odczuwali i odczuwają lu-

dzie, którzy mają szczęście znajdować 
się blisko świętych. „Zapach świętości” 
wydobywa się ze świętych czy błogo-

sławionych zarówno w czasie ich życia, 
jak i po ich śmierci. Zwłoki św. Kazi-
mierza, patrona Polski, wydziela-

ły silną woń przez 120 lat po 
jego śmierci.

Zapach świętości Róże bł. Karoliny
Piękne świadectwo daje pani 

Magdalena, czcicielka bł. Karoliny 
Kózkówny. Kobieta słyszała świadec-
twa ludzi, którzy przy sarkofagu bło-
gosławionej” (na zdjęciu) poczuli za-
pach róż. Ona nie wierzyła, że to jest 
możliwe do czasu, aż sama go poczu-
ła. Była tym tak wzruszona i wdzięcz-
na bł. Karolinie, że napisała świadec-
two, które złożyła w Sanktuarium bł. 
Karoliny w Zabawie. 

„Po zakończonej Mszy Świętej 
i modlitwie przed Najświętszym Sa-
kramentem, gdy już wszystko się za-
kończyło w Sanktuarium, tłumy lu-
dzi zaczęły podchodzić do sarkofagu  
bł. Karoliny, również i ja podeszłam. 
Tak jak zwykle uklęknęłam, poło-
żyłam dłoń na płycie sarkofagu i ją 
ucałowałam. Wówczas poczułam 
unoszącą się woń zapachu róż. Gdy 
ucałowałam sarkofag, poczułam na 
ustach smak róż, wtedy moje usta sta-
ły się delikatne i aksamitne jak płatki 
róż. (...) Zapytałam koleżankę, czy ona 
też poczuła róże – ona powiedziała, 
że nie. Spojrzałyśmy obie na ołtarz, 
a tam nie ma dekoracji z róż... i wtedy 
nie miałam pytań. Zamurowało mnie. 
Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. 
Pomodliłam się i wyszłam z kościoła. 
Cały wieczór czułam ten zapach, któ-
ry unosi się gdzieś wokół mnie, a na 
ustach cały czas czułam gładkość i de-
likatność płatków róż”. 

Strony przygotowała Małgorzata Pabis; malgorzatapabis@rafael.pl
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Ten sezon na razie jest dla niego jak 
marzenie! Wygrywając bardzo prestiżo-
wy Turniej Czterech Skoczni, skomple-
tował wszystkie najważniejsze trofea, 
jakie może zdobyć skoczek narciarski. 
Osiągnął więcej niż wielki Adam Małysz. 
Jest mistrzem olimpijskim, mistrzem 
świata, zdobywcą Kryształowej Kuli 
i zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. 

Niezapomniane chwile  
w Wiśle i w Zakopanem

Świetnie skaczą też inni nasi zawod-
nicy: Maciej Kot (nareszcie stanął na po-
dium PŚ), Piotr Żyła, Dawid Kubacki. „Biało
-czerwoni” na stałe zadomowili się w czo-
łowej „dziesiątce” najlepszych skoczków 
świata. 

Dwa weekendy Pucharu Świata 
w Polsce (w Wiśle i w Zakopanem) nasi 
kibice zapamiętają na bardzo długo. Naj-
pierw dwie wygrane Stocha w Wiśle, po-
tem drugie miejsce drużynowo w Zako-
panem i w końcu triumf Kamila indywidu-
alnie! Zwłaszcza to ostatnie zwycięstwo 
było imponujące, kiedy w drugiej serii 
atakował z 6 pozycji!

Mimo wielkich sukcesów skoczek 
z Zębu pozostaje skromnym i spokojnym 
człowiekiem. Kamil chętnie mówi o Panu 
Bogu, swojej wierze i modlitwie. „Wierzę, 
że wszystko dzieje się po coś i Ten, któ-
ry patrzy z góry, ma wszystko jakby 
zaplanowane i przyjmuję to ze spo-
kojem” – mówił ostatnio w jednym 
z wywiadów. 

Bóg na pierwszym 
miejscu

Wiara, którą Stoch 
wyniósł z domu, jest dla 

niego najważniejsza: „Pe-
wien znajomy ksiądz powie-

dział mi kiedyś, że jeśli Bóg 
jest na pierwszym miejscu, to 

wszystko jest na swoim miejscu. 
Trzymam się tej zasady i myślę, 

że to w życiu bardzo mi pomo-
gło” – tłumaczy. 

Choć starty w Pucharze Świa-
ta mu tego nie ułatwiają, w każdą 

niedzielę stara się uczestniczyć we 
Mszy Świętej. Jeśli nie jest to możli-

we, wtedy pozostaje modlitwa. Kie-
dy szczególnie rozmawia z Panem Bo-
giem? „Kiedy coś mi się nie udaje, wte-
dy oddaję się pod opiekuńcze skrzydła 
Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy 

mnie, czuję to. Modlę się o to, 
by żadnemu z zawodników nic 
się nie stało. Bym umiał cieszyć 
się ze zwycięstwa i godnie przy-
jął porażkę. Dziękuję za wszystko 
Panu Bogu, bo Jemu wszystko 
zawdzięczam” – zaznacza. 

Kamil żałuje, że nie spo-
tkał się osobiście ze św. Ja-
nem Pawłem II: „Jeszcze nie-
dawno nie do końca chyba 
rozumiałem znaczenie, ja-
kie ma Jego nauka. Dopie-
ro później dotarło do mnie 
bardzo ważne przesłanie, 
jakie zostawił młodym lu-
dziom: «Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby 
inni od was nie wyma-
gali»”.

fot. M
. Pabis

Kamil Stoch:

„Jest to pięk-
ny sen, z którego nie 

chcę się wybudzić” – mówił 
Kamil Stoch po zwycięstwie 
w zawodach Pucharu Świata 

w Zakopanem. To było czwarte 
zwycięstwo naszego skoczka 

z rzędu w Pucharze Świata 
w tym roku, czwarte w stolicy 

Tatr i dwudzieste w karierze. 
Za wszystkie sukcesy Kamil 
Stoch „dziękuje Panu Bogu, 

bo Jemu wszystko za-
wdzięcza”!
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Kobiety są naukowcami, zdobywa-
ją bieguny, stoją na czele państw. Niestety, 
to wszystko wciąż nie pozwala zatuszować 
strasznej prawdy, że mają humory, zacho-
dzą w ciążę i są wyjęte z życia zawodowego, 
a w dodatku są niezastąpionymi matkami, 
żonami i oczywiście babciami! Wszystko to 
objaw słabości. Zaczęłyśmy więc zawstydzać 
mężczyzn siarczystymi przekleństwami 
i ilością alkoholu, jaką potrafimy po-
chłonąć. Stałyśmy się harde i zadziorne. 
I tylko czasem pada pytanie: gdzie są 
prawdziwi mężczyźni? Otóż na pewno 
nie ma ich tam, gdzie nie ma kobiet  
– też prawdziwych. 

Delikatność, czułość, wsty-
dliwość czy nawet emocjonal-
ność, której my i otoczenie cza-
sem mamy dosyć, to jest to, czego 
świat potrzebuje. Resztka poran-

nego, zrobionego na szybko makijażu, siatki 
z zakupami wyciągające ręce do ziemi czy fi-
gura, która wciąż czeka na realizację nowo-
rocznych postanowień – to wszystko sprawia, 
że jesteśmy prawdziwe, a nie wycięte z koloro-
wego magazynu. 

Nasz urok znika dopiero, gdy władzę 
przejmują kompleksy z kategorii „dziwne”. To 

te, które każą nam rywalizować z mężczy-
znami, upodabniać się do nich. Czy od-

powiada za nie strach, który wmawia 
nam, że nie sprawdzimy się w życiowej 
roli? Czy może dałyśmy sobie wmówić, 

że samorealizacja i niezależność to 
nasze powołanie? Bez względu 
na powód, musimy zawrócić. Je-
śli nie dla siebie, to zróbmy to dla 
świata, bo my, Drogie Kobiety, je-
steśmy niezastąpione.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Cel: być kobietą

Jak należy prawidłowo rozumieć stwierdze-
nie: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na 
dworze i chcą mówić z Tobą”? Czy Jezus rze-
czywiście nie był jedynakiem?
Język biblijny nie rozróżnia między bratem 
a kuzynem. To jedno pojęcie określa pokre-
wieństwo – i to bliskie w postaci brata, i to 
dalsze w postaci kuzynostwa. Z tego tekstu 
nie powinno się więc wyciągać jednoznacz-
nego wniosku, że Chrystus miał braci i siostry 
we współczesnym znaczeniu rodzeństwa. Co 
więcej, trzeba pamiętać o całości przekazu 
myśli mesjańskiej.

To znaczy?
Pod koniec pierwszego rozdziału wspomnia-
nej Ewangelii mamy zapisane słowa anioła 
Pańskiego do Józefa: „Oto Dziewica pocznie 
i porodzi Syna” (Mt 1,23). Ta wyłączność Je-
zusa wobec Maryi jest dla mnie wobec 
tych słów jasna – Maryja była dziewicą 
i dziewicą została. Należy pamiętać, że 
rola dziewicy w historii świata jest nie-
zwykle ważna. Ten tekst także pod-
kreśla wyjątkowość roli dzie-
wicy w historii zbawienia. 

Jak więc należy rozumieć 
ten fragment?
Istotne jest to, co odpowie-
dział na rozważane przez 
nas słowa Chrystus: „Kto 

pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, 
ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Pełnienie 
woli Boga staje się w tym momencie wcho-
dzeniem w misję Jezusa. Jezus nauczył nas 
modlitwy Ojcze nasz – jej słowa wypowiada-
my razem z Jezusem, on staje się naszym bra-
tem poprzez to, że wylał za nas swoją krew. 
Stąd można stwierdzić, że Pan Jezus nie miał 
rodzeństwa, ale go teraz ma. Bo my, dzięki 
całemu dziełu odkupienia, dzięki Chrystu-
sowi i razem z Nim możemy przecież powie-
dzieć: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”.

Zatem braterstwo duchowe jest ważniejsze 
niż fizyczne?
To braterstwo duchowe idzie jeszcze dalej. 
Można przypomnieć słowa św. siostry Fau-
styny, która na zarzuty jednej ze współsióstr 

o tym, że po Mszy Świętej zachowuje 
się jak królowa, mówi, że jest po Ko-

munii Świętej i jest krewną Chry-
stusa. To jest taka nieprawdo-

podobna głębia sensu i zjedno-
czenia z Bogiem poprzez właśnie 

Eucharystię – ona uzupełnia 
określenie Chrystusa o tym, 
kto jest Jego bratem, siostrą 
i matką. To jest wyjątkowy 
klucz i droga do tego, aby 
każdy z nas mógł być bra-
tem Chrystusa.

Jak to jest z rodzeństwem 
ChrystusaW  dwunastym rozdzia-

le Ewangelii św. Mateusza 
(Mt 12,46-50) odnajdujemy 
fragment mówiący o tym, że 
do Chrystusa przyszła matka oraz jego bracia. O tym, czy Jezus rzeczywi-
ście miał rodzeństwo, z ks. Lucjanem Bielasem, duszpasterzem Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II rozmawia Łukasz Kaczyński.

Lider drużyny

Potrafi łączyć wyczynowy sport 
z nauką. Ma tytuł magistra krakowskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego. 
Bardzo dobrze mówi po angielsku. To 
na niego po zakończeniu kariery przez 
Adama Małysza spadł ciężar oczekiwań 
i nadziei polskich kibiców. To głównie 
dla niego dziesiątki tysięcy polskich fa-
nów przybywają do Zakopanego i Wi-
sły, by dopingować i emocjonować się 
skokami. On mówi skromnie, że waż-
na jest cała drużyna, a nie tylko Kamil 
Stoch. 

W czerwcu 2010 roku ożenił się z Ewą 
Bilan. Sakramentalne „tak” powiedzie-
li sobie w kościele Ojców Paulinów na 
Bachledówce we wsi Czerwienne. Dla 
Stocha po Panu Bogu najważniejsza 
jest rodzina: żona, rodzice, rodzeństwo. 
Często podkreśla, że bez nich nie było-
by jego sukcesów. 

Jest prawdziwym liderem repre-
zentacji Polski w skokach. Potrafi 
udźwignąć ciężar oczekiwań wielu 
tysięcy kibiców. „Każdy skok staram 
się ofiarować Panu Bogu i w jakiejś 
konkretnej intencji. Dziękuję Bogu 
za to, że mogę robić to, co sprawia 
mi tak wielką radość i co jest dla 
mnie ważne – to, co kocham. Za-
wsze żegnam się przed wyjściem 
na belkę. Tak robię od małego. I to 
nie wynika ze strachu, tylko jest 
znakiem wiary. Każdy skok od-
daję Panu Bogu. Nie wstydzę się 
tego!” – mówi Kamil Stoch.

Barbara Anielik
Zdjęcia A. Kosman/PZN Ks. dr Lucjan Bielas

fot. Anna Tem
pińska
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Bój o rodziny
Włoski hierarcha napisał do 

wizjonerki, rozpoczynając kiero-
wanie utworzonym przez Jana 
Pawła II Papieskim Instytutem 
Studiów nad Małżeństwem i Ro-
dziną. Poprosił ją o modlitwę i nie 

oczekiwał odpowiedzi. Ta jednak 
nadeszła. „Napisała w niej: «Osta-
teczna bitwa pomiędzy Panem 
a  królestwem szatana rozegra 
się o  małżeństwa i  rodziny. Nie 
bój się – dodała – ponieważ każ-
dy, kto działa na rzecz świętości 

małżeństwa i  rodziny, będzie 
zwalczany i  przeciwstawiać 

się mu będą na rozma-
ite sposoby, bo to jest 

decydująca kwestia». 
Następnie stwierdzi-
ła: «Jednakże Mat-
ka Boża już zgnio-
tła mu [szatanowi 
– przyp. hb] gło-
wę” – relacjonował 
kard. Caffarra w wy-

wiadzie udzielonym 
w 2008 roku Tele Radio 

Padre Pio.

Wybuchnie III wojna świa-
towa. Będzie straszliwa. 

Chiny zaatakują Rosję, a potem 
Rosja i Niemcy „runą” na Pol-
skę. Pomoże nam... Międzymo-
rze. Wojnę ugaszą, a ludzkość 
przed całkowitą zagładą uratu-
ją... kataklizmy. Wybuchną wul-
kany, ziemia się zatrzęsie, znisz-
czonych będzie wiele państw 
i miast, znaczne obszary ziemi 
zaleją morza. Niemcy czeka nie-
mal całkowita zagłada. 

Polska zostanie oszczędzo-
na, a co więcej, wyjdzie z tej 
tragedii potężniejsza i wspa-
nialsza. Od niej zależeć będzie 
przyszłość Europy i odrodze-
nie świata pod Bożym berłem. 
Uchroni i ocali nas opieka Mat-
ki Boskiej Królowej Polski i Boże 
Miłosierdzie. 

Czy powyższe słowa opisu-
jące w telegraficznym skrócie 
bardzo długą rzekomą wizję 

s. Łucji – zmarłej w 2005 roku 
wizjonerki z Fatimy, kandydatki 
na ołtarze – są prawdziwe? Nie-
którzy mówią otwarcie: ta „wi-
zja” to fałszywka i – do czego 
się przychylamy – nie należy 
dawać jej wiary (co nie znaczy, 
że taki scenariusz nie może się 
kiedyś zdarzyć). 

Znała przyszłość
Wizja ta nie wydaje się być 

prawdziwa, choć pewnym jest 
jednak, że oprócz objawień 
w Fatimie, Pontevedra i Tui  
s. Łucja miewała jeszcze inne 
wizje. „Znała przyszłość i chyba 
mówiła najbliższym co nieco 
o Polsce, bo okruchy jej słów 
przekazywał nam kilkakrot-
nie rektor Fatimy, ks. Luciano 
Guerra. Te proroctwa z  jed-
nej strony mówiły o lepszych 
czasach, które czekają nas za 
kilka, kilkanaście lat. Z drugiej 

zapowiadały okres katakumb, 
prześladowania i poddanie 
naszego narodu próbie wia-
ry” – czytamy w tekście Siostra 
Łucja i Polska, opublikowanym 
na stronie internetowej Sekre-
tariatu Fatimskiego.

Co więcej, s. Łucja, odcho-
dząc do domu Ojca, pozosta-
wiła po sobie bardzo wiele 
zapisków, prowadziła dziennik 
i bardzo ożywioną korespon-
dencję i z pewnością znajdzie-
my w jej spuściźnie jeszcze nie-
jedną rewelację i wiele innych 
tajemnic do rozwikłania. Bo 
„Fatima nie powiedziała wciąż 
ostatniego słowa i w przyszło-
ści nastąpi jeszcze wiele donio-
słych wydarzeń z nią związa-
nych”, jak w rozmowie z Grze-
gorzem Górnym i Januszem 
Rosikoniem, autorami książki 
Tajemnice Fatimy stwierdził 
wspomniany już ks. Guerra.

Pastuszkowie z Fatimy w 1917 roku spotykali się z Matką Bożą. Po śmierci Hiacynty i Franciszka, 
Łucja wciąż miała objawienia. Już dziś wiemy, że rozmawiała z Matką Chrystusa niemal do końca 
swoich dni i otrzymała od NIej wiele ważnych wskazówek dla Kościoła i świata.

Wizje i wskazówki 
siostry Łucji Polska będzie  wielka, jeśli...  

fot. arch. ks. M
. D

rozdka
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Jak praktykować 
„pierwsze soboty”?

Przez pięć miesięcy 
w  pierwsze soboty miesią-
ca należy przyjąć Komunię 
Świętą, odmówić różaniec 
(pięć tajemnic), spędzić  
15 minut, towarzysząc Mat-
ce Najświętszej w rozważa-
niu tajemnic różańcowych 
(jednej lub kilku), wyspo-
wiadać się (spowiedź nie 
musi się koniecznie odbyć 
w  pierwszą sobotę miesią-
ca, byleby być w  stanie ła-
ski uświęcającej umożli-
wiającej przyjęcie Komunii 
Świętej).

Ważne jest, aby nabo-
żeństwo to odprawić w in-
tencji wynagrodzenia (!!!). 
Intencję tę – zadośćuczy-
nienia za jedną ze zniewag 
– można wzbudzić podczas 
przygotowania do spowie-
dzi, jak również w  czasie 
otrzymania rozgrzeszenia. 
Także po Komunii Świętej 
należy wzbudzić intencję 
wynagradzającą.

Grot włóczni w osi ziemi
W stu procentach pewna 

jest natomiast inna, może na-
wet bardziej niepokojąca wizja, 
której doświadczyła s. Łucja 
w 1944 roku, kiedy „konsulto-
wała” z Jezusem i Maryją spi-
sanie trzeciej części tajemnicy. 
Modląc się w kaplicy klasztoru 
w Tui, s. Łucja zobaczyła Maryję, 
usłyszała Jej słowa, a potem... 
poczuła w duchu, że została 

zalana tajemniczym światłem, 
w którym widziała i słyszała. 
Zobaczyła szpic włóczni i odry-
wający się od niego płomień, 
który dotknął osi ziemi. „Ona 
[ziemia] się trzęsie, miasta, mia-
steczka i wioski z ich mieszkań-
cami są pogrzebani. Morze, rzeki 
i chmury przekraczają swe gra-
nice, przepełniają się, zalewając, 
wywołując powodzie i trąby po-
wietrzne, [niszcząc] domy i ludzi 
w ilościach, których nie można 
zliczyć; to oczyszczenie świata 
z powodu grzechu, w którym 
się pogrążył. Nienawiść, ambi-
cja są przyczyną niszczycielskiej 
wojny!

Poczułam wtedy szybkie 
bicie serca, a w duchu swoim 
echo łagodnego głosu, mówią-
cego: «W czasie, jedna wiara, 
jeden chrzest, jeden Kościół, 
Święty, Katolicki, Apostolski. 
W wieczności, Niebo!»” – pisała 
później s. Łucja.

Słowo „niebo” napełniło 
wtedy serce wizjonerki wiel-
kim pokojem i szczęściem. Na 
wizję tę zwrócił uwagę włoski 
dziennikarz Antonio Socci, 
a komentujący ją Alejandro 
Ezcurra Naón stwierdził jej 
zbieżność z przepowiednią 
z Fatimy o zniszczeniu wielu 
narodów, które nie posłucha-
ją prośby Maryi, i uwypuklił, 
że przyczyną „niszczycielskiej 
wojny” będzie nienawiść i am-
bicja, a po oczyszczeniu świa-
ta nastanie triumf Świętego 
Kościoła.

Dość obrażania Boga!
Czy do triumfu Kościoła 

dojść musimy jednak po tru-
pach, aż tak krwawym szla-
kiem? Niekoniecznie. Pamię-
tajmy bowiem, że „co się tyczy 
trudnych czasów, przez które 
przechodzimy, (...) Bóg jest jedy-
nym, który może nas uratować 

za pośrednictwem Niepokala-
nego Serca Maryi, naszej nie-
bieskiej Matki, która jest taka 
dobra! Ufności. Ale, jak wiecie, 
obietnica jest warunkowa: jeśli 
przestaną obrażać Boga, jeśli 
będą czynić pokutę, jeśli po-
święcą się modlitwie”. „Musimy 
więcej się modlić i prosić Boga, 
aby nas nie karał, lecz aby nas 
ocalił, tak w życiu doczesnym, 
jak i wiecznym”. To recepty sa-
mej s. Łucji, które – choć były pi-
sane w 1943 roku i w 1958 roku 
– nadal nie straciły na aktualno-
ści. Jaki z nich wniosek? Unik-
niemy totalnej katastrofy, jeśli 
będziemy się modlić, a w Polsce 
i w naszym życiu dobrze będzie 
się działo, jeśli sami się w tę 
przemianę zaangażujemy.

„Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie 
mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić 
na świecie nabożeństwo do mego Niepoka-
lanego Serca” – powiedziała Maryja małej Łu-

cji podczas drugiego objawienia, które miało 
miejsce 13 czerwca 1917 roku, i obiecała: „Kto 
je przyjmuje, temu obiecuję zbawienie dla 
ozdoby Jego tronu”.

W intencji zadośćuczynienia
„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczo-

ne jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie 
przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ra-
nią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość 
i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w go-
dzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zba-
wienia do tych wszystkich, którzy przez pięć 
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spo-
wiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią 
jeden Różaniec i przez piętnaście minut roz-
myślania nad piętnastu tajemnicami różań-
cowymi towarzyszyć Mi będą w intencji za-
dośćuczynienia”. Te słowa – w których 
Matka Boża opisała sposób „niesienia 
jej radości” – Łucja usłyszała w 1925 
roku, kiedy była już nowicjuszką 
w klasztorze w Pontevedra. 

Rok później spotkanie z dziec-
kiem, które przemieniło się w ma-
łego Jezusa, i wypowiedziane przez 
Niego pytanie odczytała jako znak, że 

ma gorliwiej podjąć działanie propagowania 
nabożeństwa sobotniego. 

Pięć sobót za pięć zniewag 
W nocy z 29 na 30 maja 1930 roku Pan Je-

zus objawił s. Łucji, że pięć sobót ma związek 
z pięcioma rodzajami zniewag i bluźnierstw 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: 
przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw 
Jej Dziewictwu, przeciw Jej Boskiemu macie-
rzyństwu, ze staraniami „ludzi, którzy usiłują 
publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, 
pogardę, a nawet odrazę wobec Niepokalanej 
Matki” i z bezpośrednim znieważaniem Maryi 

w Jej świętych wizerunkach. 
„Oto, moja córko – mówił Jezus  

– powody, dla których Niepokalane 
Serce Maryi nakazuje Mi żądać tego 

małego zadośćuczynienia. To za-
dośćuczynienie poruszy moje 
miłosierdzie i  wybaczę temu, 

kto miał nieszczęście Ją znie-
ważyć”. Jezus chce, abyśmy 
czyniąc akty wynagrodze-
nia, wyciągali „ciernie z Ser-
ca Maryi”.

„Ci, 
którzy będą 

żyć nabożeństwem 
do Niepokalanego Serca 
Maryi, będą prawdziwie 
nawróceni i poświęceni 
Bogu, ci stanowić będą 
nowe pokolenie, które 

zwycięży zło”.

Siostra Łucja

(tekst wizji z 1944 roku za: Alejandro Ezcurra Naón, Sai à luz impressionante 
complemento da Mensagem de Fátima” na stronie ipco.org.br, tłum. hb)

Polska będzie  wielka, jeśli...  

Ratunek 
w Sercu 

Maryi
Siostra Łucja przekonywała, 

że ratunek dla świata i samych 
siebie znajdziemy w Niepoka-
lanym Sercu Maryi. Środkiem 

do jego wyproszenia jest m.in. 
praktykowanie nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.

Strony przygotował Henryk Bejda

fot. arch. ks. M
. D

rozdka
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Niemal dwa tysiące lat póź-
niej – w 1900 roku – pierw-

szy francuski misjonarz wyjechał 
do północnej Kanady, by nawra-
cać mieszkających tam Eskimo-
sów. Ale głoszenie Dobrej Nowiny 
w tej części świata przypomina-
ło rzucanie grochem o ścianę. Po 
piętnastu latach liczba nawróco-
nych wynosiła: zero! Eskimosi oka-
zali się bowiem ludem kompletnie 
obojętnym na wiarę. Mało tego, 
wyśmiewali Chrystusa i modlitwy, 
okazywali misjonarzom nieufność 
i wrogość, a dwóch z nich zamor-
dowali, odrąbując im głowy, ręce 
i nogi i zjadając wątroby.

W 1916 roku, gdy w placów-
ce został już tylko jeden zakonnik  
– o. Turquetil – i zastanawiano się, 
czy nie zamknąć misji, zawitał 
w tamte strony pewien myśliwy 
i przekazał zakonnikowi dwie ko-
perty od nieznanego nadawcy. 
W jednej z nich była książeczka 
o św. Teresce – Mały kwiatek z Li-

sieux, a w drugiej – szczypta ziemi 
zebrana z wieka jej trumny. 

Zdesperowany o. Turquetil 
wpadł wtedy na pewien pomysł 
– po kryjomu rozrzucił ziemię na 
terenie misji (według innych źró-
deł niepostrzeżenie posypał nią 
długie włosy Eskimosów) i zaczął 
się modlić. Stała się wtedy rzecz 
przedziwna. W najbliższą niedzie-
lę do kaplicy przybył... tłum Eski-

mosów, oświadczając zdziwione-
mu misjonarzowi, że... od dawna 
wiedzieli, iż mówi prawdę, ale nie 
chcieli go słuchać, a teraz przyszli, 
by... zabrał im grzechy. Misjonarz 
stwierdził, że może to zrobić, je-
śli się ochrzczą, a potem na ich 
prośbę wyjaśnił im prawdy wia-
ry. W taki właśnie niezwykły spo-
sób 50 Eskimosów zostało kato-
likami.

Duch wieje kędy chce
Bóg przyciąga do siebie ludzi 

na różne inne sposoby – „Duch 
wieje kędy chce” i jak chce. W wie-
lu przypadkach do nawrócenia 
skłaniają ludzi dające do myślenia 
książki lub artykuły z prasy, prze-
czytane gdzieś frapujące zdania, 
fragmenty z Biblii lub obejrzane 
obrazy. 

Święty Augustyn nawrócił się, 
kiedy słysząc słowa: „Bierz, czytaj!”, 
w otwartej na chybił trafił Biblii 
znalazł słowa: „Żyjmy przyzwoicie 
jak w jasny dzień: nie w hulan-
kach i pijatykach, nie w rozpuście 
i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdro-
ści. Ale przyobleczcie się w Pana 
Jezusa Chrystusa i nie troszczcie 
się zbytnio o ciało dogadzając żą-
dzom” (Rz 13,13-14). 

Do zerwania z mroczną prze-
szłością i postawienia pierwszego 
kroku na drodze do Boga i Kościo-
ła skłonił aborcjonistę dr. Bernarda 
Nathansona – zabójcę 75 tysięcy 
nienarodzonych dzieci – obejrza-
ny przez niego po raz pierwszy na 
ekranie USG obraz dziecka żyjące-
go w łonie matki. 

Chodź z nami łowić ludzi 
dla Chrystusa!

My też staramy się nawracać 
ludzi do Boga. Choć św. Pawło-
wi i św. Teresce nie dorastamy 
nawet do pięt, to tak jak oni – 
zgodnie ze skierowanym do każ-
dego z nas poleceniem Kościoła 
– chcemy „iść i głosić”. Czynimy 
to przez „Dobre Nowiny”, które 
właśnie trzymasz w ręku. Siejąc 
dobre wieści, orędzie Ewange-
lii i Słowo Boże, pragniemy, by 
dotarły one do jak największej 

liczby ludzi, napełniły ich wia-
rą, nadzieją i miłością, zbliżyły do 
Chrystusa i do Kościoła. 

Tak jak św. Paweł potrzebował 
innych apostołów, tak jak św. Tere-
ska misjonarzy, tak i my potrzebu-
jemy Ciebie. Sami jesteśmy tylko 
ewangelicznymi „sługami nieuży-
tecznymi”. Chodź zatem z nami 
łowić ludzi dla Chrystusa. Potrze-
bujemy Twojej modlitwy i Twoje-
go materialnego wsparcia. Twoja 
modlitwa napełni nasze duchowe 
akumulatory, a Twoje materialne 
wsparcie pomoże nam w zwięk-
szeniu nakładu gazety i w dotar-
ciu z nią do jak największej liczby 
Polaków. 

Liczy się każdy Twój grosz, jed-
norazowa wpłata lub – co pozwo-
liłoby nam na lepsze planowanie 
naszych działań – stały, choćby na-
wet mały, comiesięczny datek. Li-
czy się każdy Twój SMS. Zaangażuj 
się wraz z nami w to dzieło i chodź 
z nami łowić ludzi dla Jezusa Chry-
stusa!

hb

Idźmy i głośmy!
Działo się to w Dzień Pięćdziesiątnicy 33 roku, tuż po śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa. Na zgromadzonych w Wieczerniku 
apostołów zstąpił Duch Święty. Towarzyszące temu niezwykłe wy-
darzenia przyciągnęły uwagę przebywających w Jerozolimie po-
bożnych żydów, przybyłych do jerozolimskiej świątyni na obchody 
Święta Tygodni – Szawuot.Wtedy przemówił do nich Piotr i nawró-
ciło się i przyjęło chrzest „około trzech tysięcy dusz”. 

Zamiast przekazu pocztowego – nasza poręczna ściągawka! 
Wypełnij ją, wytnij i opłać w okienku na poczcie lub w banku

1.  Zrób przelew internetowy na konto: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
2.  Wypełnij blankiet umieszczony z prawej strony i wytnij go. Nie musisz już 

mieć przekazu pocztowego. Wystarczy, że w banku (lub na poczcie) przed-
stawisz w okienku te dane. Dzięki nim z powodzeniem wesprzesz fundusz 
wydawniczy „Dobrych Nowin”!

3.  Wyślij SMS pod numer: 7555 o treści: MAT.RAFAEL.DN
     Koszt SMS-a – 5 zł netto (6,15 brutto)

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

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! 

Jak dokonać wpłaty na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”?

„Dobre Nowiny” utrzymują się tylko dzięki hojności darczyńców

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Rafael

adres odbiorcy: ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków 

nr konta: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265

tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe  

– fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”

imię i nazwisko zleceniodacy: .......................................................

adres:  ........................................................................................

kwota: ....................
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... bł. Honorata 
Koźmińskiego

Ojciec Florentyna Wacława Jana Stefana  
(w zakonie: Honorata) był synem księdza grec-
kokatolickiego, matka – katoliczką i żarliwą pol-
ską patriotką, której ród wywodził się z Saksonii 
(Niemcy). 

W  gimnazjum stracił wiarę. Jako „apostoł 
ateuszowstwa” – jak siebie później nazwał – ata-
kował i wyśmiewał wierzących. Do kościoła cho-
dził „tylko dla obrazy Boskiej”, bluźnił, naśmiewał 
się z ukrzyżowanego Jezusa, „żałował ludzkich łez 
wylanych nad Męką Pańską”, a  w  Wielki Piątek 
ostentacyjnie jadł kiełbasę. 

Miał 16 lat, kiedy za rzekomy udział w spisku 
władze carskiej Rosji osadziły go w ciężkim wię-
zieniu na warszawskiej cytadeli. Niewinny, nie 
wiedząc, o co jest oskarżany, w koszmarnej celi 
spędził 11 miesięcy, nabawił się tyfusu i „wpadł 
w  obłąkanie”. „To wariat!” – mówiono matce, 
która codziennie modliła się za niego w kościele.

Choć jego życie wisiało na włosku, przeżył 
i doznał... nawrócenia. „Jezus przyszedł do mnie 
w celi więziennej i łagodnie do wiary przyprowa-
dził” – pisał.

Odzyskał wolność, kiedy wprowadzony do 
pokoju z podsłuchem razem z rzeczywistym spi-
skowcem zaczął rozmawiać z nim nie o spisku, 
ale o... wierze w Trójcę Świętą.

W wieku 18 lat otrzymał patent budownicze-
go, jednak wybrał życie zakonne, wstępując do 
kapucynów.

W czasie powstania styczniowego w 1860 roku 
opiekował się więźniami warszawskiej cytadeli 
i przygotował na śmierć wielu skazanych polskich 
patriotów.

Represjonowany przez władze carskie, niemal 
całe zakonne życie spędził jak internowany: po-
zbawiony osobistej wolności, kontaktów z  prze-
łożonymi oraz dostępu do podstawowych lektur, 
skazany na przymusowy pobyt w wyznaczonych 
klasztorach i dozorowany przez żandarmów. 

Pracował 19 godzin na dobę. Był męczenni-
kiem konfesjonału, kierownikiem dusz i  poru-
szającym serca kaznodzieją. Największym szczę-
ściem była dla niego możliwość odprawiania 
Mszy Świętych.

Założył 26 (!) „ukrytych” zgromadzeń zakon-
nych (do dziś istnieje 18). Ze względu na zakazy ze 
strony władz rosyjskich siostry „skrytki” musiały 
działać konspiracyjnie, apostołując i  posługując 
w różnych środowiskach bez habitów i jako osoby 
świeckie. Największymi z „honorackich” zgroma-
dzeń są dziś felicjanki i serafitki.

Akty strzeliste składają się zazwyczaj tylko z jednego zdania. Możemy powta-
rzać je wielokrotnie w każdej chwili dnia i nocy. Aktami strzelistymi są wersety 
z Biblii, z litanii, słowa z objawień itp. Możemy je wymyślać nawet sami – taki akt 
jest wtedy pięknym wyrazem naszych uczuć i naszego religijnego zaangażowania. 
Wielu świętych – którzy sami często je powtarzali – zalecało ich odmawianie. Oto 
kilka najbardziej popularnych:

 „O mój Jezu, miłosierdzia!”.
 „Panie, ratuj!”.
 „Jezu, ufam Tobie!”.
 „Jezu, zmiłuj się nade mną”.
 „Jezu, kocham Cię!”.
 „Panie, pomóż mi!”.
 „Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!”.
 „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.
 „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
 „Matko Boża, módl się za nami”.
 „Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”.
 „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
 „Aniele, mój Stróżu, pomóż mi być dobrym dla innych!”.

Czy wszystkie modlitwy muszą być tak 
bardzo długie? Nie, wcale nie – aby się 

modlić, nie potrzebujesz wielu słów. 
Jeśli jeszcze nie rozmiłowałeś 

się w dłuższych modlitwach 
lub w różańcu, pomódl 

się za pomocą aktów 
strzelistych – najkrót-

szych modlitw świa-
ta kierowanych do 
Boga, Maryi oraz 

świętych. 

„Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój 
brat wykroczy przeciw-

ko mnie? Czy aż siedem 
razy?” – zapytał św. Piotr Je-

zusa. No, no, siedem – pomyślicie – sporo! 
„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż sie-
demdziesiąt siedem razy” – odpowiedział 
mu Jezus. Ponad 10 razy tyle! I wszystko 
byłoby fajnie, pięknie, gdyby liczba 77 ozna-
czała to, co oznacza: 77. Tak jednak nie jest! 
Ona znaczy: zawsze! Po hebrajsku 77 = ∞. 
Przebaczać trzeba zawsze! Ale przecież nie 
tak trudno to pojąć. Sami używamy przecież 
stwierdzeń typu... „Sto razy ci mówiłam...”, 
a przecież naprawdę chcemy powiedzieć: 
„Wcale mnie nie słuchasz!”.

Boża 
matematyka

Włoski redemptorysta Gerard Majella  
(1726–1755) bardzo dosłownie traktował złożony 
w zakonie ślub posłuszeństwa. Postanowił, że nigdy nie 
sprzeciwi się woli przełożonego, co więcej, jego polecenia 
wypełni z jak największą dokładnością. Pewnego dnia zde-
nerwowany superior odezwał się do niego słowami „A idźże ty 
do pieca! Nie zawracaj mi głowy!”. Gerard odszedł, a kiedy znów 
był potrzebny, bracia długo nie mogli go odnaleźć. I nie znaleźliby 
go, gdyby brat piekarz nie otworzył drzwiczek wielkiego zakonnego 
pieca chlebowego. Zobaczył wtedy... wyglądającą z niego uśmiech-
niętą i usmoloną twarz współbrata.

A idźże ty do pieca!

Ceń 
tę pieczęć!

10  tajemnic z życia...Najkrótsze modlitwy świata!

„Nie  
wstydźmy się wyznać 

Ukrzyżowanego! Ufnie czyńmy 
znak krzyża palcami na czole i na wszyst-

kim, na chlebie, który spożywamy, na kielichu, 
który pijemy, przy wejściu i wyjściu, przed snem, 

kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu 
i spoczynku! Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego 

płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest dany jako ła-
ska. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. 

W krzyżu odnosi triumf nad nimi wierny, jeżeli się nim 
znaczy z ufnością. Na widok krzyża przypominają sobie 
Ukrzyżowanego. Lękają się Tego, który smokowi starł 

głowę. Ceń tę pieczęć, a ponieważ jest darmo dana, 
czcij Dobroczyńcę tym więcej!”

św. Cyryl Jerozolimski
Katecheza 13, 36

Stronę przygotował Henryk Bejda


