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Wiara jest 
najważniejsza

Wspieraj 
„Dobre Nowiny”! 
Szczegóły na stronie 16.

Propozycja 
dla młodych
Biblia... 
z papugą

„Jezu, 
Ty się tym 
zajmij”
Akt zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij” 
to piękna modlitwa, którą podyktował 
sam Pan Jezus włoskiemu kapłanowi  
ks. Dolindo Ruotolo. Dziś ludzie wy-
praszają za jej przyczyną wiele łask. 
W tym wydaniu zamieszczamy wywiad  
z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem oraz 
świadectwo łaski nadesłane przez Czy-
telniczkę „Dobrych Nowin”.

Rozmowa z Józefem Skrzekiem, polskim 
multiinstrumentalistą, wokalistą i kompozytorem

N
ie

spodzianka

Br. Elia
Zrobił zdjęcie 
Panu Jezusowi

Krótka koronka 
za zmarłych
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Drodzy Czytelnicy!

To już dziewiąte wydanie „Do-
brych Nowin” w tym roku! Dziękuje-
my za Państwa obecność, czytelnic-
two oraz wsparcie przy wydawaniu 
i rozdawaniu gazety.

Wychodząc naprzeciw licznym 
głosom, by sympatycy, czytelnicy, darczyńcy i współ-
pracujący przy powstawaniu gazety mieli możliwość 
poznania się, pragnę zaprosić na wspólne spotkanie 
18 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach. Nasze świętowanie roz-
pocznie się o godz. 15.00 Godziną Miłosierdzia i Mszą 
Świętą, po której zapraszam Państwa na spotkanie  
i projekcję filmu.

O szczegółach programu spotkania informo-
wać będziemy na https://www.facebook.com 
/DobreNowiny. Tam też można zgłosić swój udział  
w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszam i do zobaczenia!

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

fot. M
. Talarek

W sobotę 7 października br. po-
nad milion Polaków wzięło udział 
w akcji „Różaniec do granic”. Mo-
dlitwa popłynęła z różnych stron 
Polski, m.in. z Giewontu, z Rysów 
i z Kasprowego Wierchu. Polacy od-
mawiali różaniec przy Morskim Oku, 
w Dolinie Kościeliskiej i pod Wielką 
Krokwią. 120 osób modliło się, pły-
nąc Dunajcem flisackimi łodziami. 

Modlitwa różańcowa popłynęła tak-
że znad Bałtyku.

W Ludźmierzu ks. abp Marek  
Jędraszewski poprowadził modlitwę 
różańcową przy figurze św. Jana Paw-
ła II w Maryjnym Ogrodzie Różańco-
wym. Uczestniczyły w niej m.in. dzie-
ci, które przyniosły własnoręcznie 
wykonane różańce. „Różaniec jest je-
dynym ratunkiem dla świata” – mówił 
metropolita krakowski. 

Polacy gromadzili się w tym dniu 
nie tylko na granicach kraju. W wielu 
parafiach o tej samej godzinie wierni 

zbierali się w świątyniach, by odmó-
wić różaniec i wziąć udział w adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Do akcji 
włączyły się także wspólnoty i para-
fie poza granicami kraju. W Europie 
zarejestrowane do wydarzenia były 
43 miejsca, w tym prawie połowa 
w Wielkiej Brytanii. Do modlitwy do-
łączyli także wierni w Stanach Zjed-
noczonych, w Ameryce Południowej 
i w Australii.
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Znani i lubiani są z nami
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Stowarzyszenie Rafael

Aktor Dariusz Kowalski poleca „Dobre Nowiny”

Czy jest szansa, by dzie-
ci i nastolatkowie sięgali sa-
modzielnie po Pismo Święte? 
Okazuje się, że tak! Aby tak się 
stało, należy uczynić wszyst-
ko, by lektura Biblii była zro-
zumiała dla młodego czytel-
nika, a szata graficzna przyja-
zna. Zadania przygotowania 
takiej edycji Pisma Świętego 
podjął się wiele lat temu ze-
spół teologów i specjalistów 
od literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej. Niewielu wierzyło 
w to przedsięwzięcie. Szcze-
gólnie poddawano w wątpli-
wość umieszczenie pełnego 
tekstu Pisma Świętego. Rynek 
książki religijnej jest pełen pu-
blikacji z fragmentami Biblii lub 
przystosowanymi dla dzieci opo-
wieściami biblijnymi. Publikacja 
Pisma Świętego w całości z my-
ślą o młodych była ryzykownym 
przedsięwzięciem. Tymczasem 
pierwsza edycja wydania, które 
potocznie nazwano „Biblią z pa-
pugą” (papuga jest w Piśmie Świę-
tym dla młodych swoistą prze-
wodniczką po komentarzach) 
osiągnęła wielki sukces.

Co spowodowało, że Pismo 
Święte dla młodych (w Stanach 
Zjednoczonych ukazało się pod 
bardzo odważnym tytułem Bi-

blia przygodowa) stało się najpo-
pularniejszym na świecie wyda-
niem Biblii dla dzieci i młodzieży? 
Znakomite komentarze, przyja-
zne grafiki, przystępne objaśnie-
nia, ciekawostki, pomysłowe di-
daskalia, przygodowa stylizacja, 
kolorowe mapy i wiele innych 
elementów przygotowano tak, 
by młody czytelnik ze zrozumie-
niem i w pełni świadomie korzy-
stał z dobrodziejstw Słowa Boże-
go. Wszystko było przemyślane 
i uzasadnione teologicznie – na-
wet papuga. Okazało się też, że 
tak przygotowane Pismo Święte 

ma wszelkie cechy auten-
tycznej Biblii rodzinnej, z któ-
rej mogą korzystać wszyscy 
członkowie familii. Pełny 
tekst sprawił, że chętnie się-
gali po nią dorośli. Wszelkie 
komentarze i objaśnienia 
sprawiały zaś, że młodzi za-
czynali rozumieć znacznie 
lepiej czytane Słowo (dorośli 
zresztą też).

Jeszcze jedna rzecz oka-
zała się bardzo ważna. W każ-
dym kraju, w którym wyda-
wano „Biblię z papugą” sta-
rano się, by sam tekst Pisma 
Świętego był najbardziej ce-
nionym tłumaczeniem w da-
nym kręgu językowym. Nie 

inaczej jest w Polsce. Pismo Świę-
te dla młodych to nic innego jak  
– w warstwie właściwego tekstu 
– Biblia Tysiąclecia.

Pierwsze egzemplarze pol-
skiej edycji Pisma Świętego dla 
młodych już 30 listopada trafią 
do księgarń. Warto, by wiedzieli 
o tym rodzice czy dziadkowie, bo 
wydaje się, że trudno o bardziej 
wartościowy prezent dla dzieci 
i wnuków niż to wyjątkowe wy-
danie Pisma Świętego.  
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Niezwykłe wydarzenie wydawnicze i ewangelizacyjne

Biblia... z papugą

Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że już raz, w 1917 r. 
i później zlekceważono orędzie Najświętszej Maryi Panny. W następ-
stwie tego wybuchła druga wojna światowa, a po świecie rozlała się 
z Rosji fala ateizmu. „Tego prześladowania nasz naród doświadczał 
przez całe pół wieku – od 1939 do 1989 r. A równocześnie tej ate-
istycznej przemocy przeciwstawiał on swoją miłość do Matki Naj-
świętszej. Wyrażała się ona i ciągle wyraża poprzez modlitwę różań-
cową i ponawiane co jakiś czas «Akty zawierzenia»” – mówił metro-
polita krakowski i podkreślał, że chcemy być wierni podjętym zobo-
wiązaniom i pragniemy je do końca wypełnić. 

Arcybiskup Jędraszewski, nawiązując do Monstrancji Fatimskiej, 
przypomniał, że Polacy modlili się przed nią w 99 różnych miejsco-
wościach. „Dzisiaj Fatima staje się setnym miejscem, do którego ona 
przybywa – w setną rocznicę objawień fatimskich. Noszona tutaj pod-
czas procesji eucharystycznych niech mówi ona wszystkim, że z tak 
dalekiej od Polski Fatimy dobiega do naszego kraju donośny głos 
dzwonów wzywający nas do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Że ten 
głos jest w naszej Ojczyźnie słyszany i rozumiany. Że bardzo pragnie-
my właśnie tego, aby «Polonia sit semper fidelis» – aby «Polska była 
zawsze wierna» Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Jego Prze-
najświętszej Matce” – mówił abp Jędraszewski.

Monstrancja Fatimska to dar, który przygotowało Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem i Fundacja 
Aniołów Miłosierdzia.
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dlaczego papuga?
na całym świecie znakiem rozpoznawczym Pisma Świętego dla młodych 

jest papuga. choć może budzić to zdziwienie, jest to świadomy wybór i ma 
głęboki sens teologiczny. Papuga potrafi naśladować ludzki głos. z natury 
potrafi wymówić słowo: ave, pozostałych słów musi się uczyć. Ta okoliczność 
w nawiązaniu do ave archanioła gabriela stała się dla teologów przygotowu-
jących wydanie Biblii dla młodych pretekstem do uczynienia z papugi niejako 
przewodnika i nauczyciela Słowa dla młodego czytelnika.

Dar z Polski
już w Fatimie

Polska krucjata różańcowa
fot. ks. Karol Litaw

a

Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski, 
przekazał do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie Mon-
strancję Fatimską. Uroczystości odbyły się 24 września. 
Podczas Mszy Świętej abp Jędraszewski pozdrowił Po-
laków i wygłosił krótkie orędzie. 

fot. M
. Pabis

Twórcy filmu 
opowiadają 

o tym, jak to jest, 
kiedy zwykła 

praca przy filmie 
staje się wielkim 
duchowym prze-

życiem.

Sprawa Chrystusa to trzymający w napięciu film oparty 
na prawdziwej historii lee Strobla – dziennikarza, byłe-
go ateisty, który postanowił się zmierzyć z największą 
tajemnicą chrześcijaństwa i przeprowadzić najważniej-
sze dziennikarskie śledztwo w dziejach... Odkrycia, któ-
rych dokonał, nie tylko stały się kanwą światowego be-
stsellera o dowodach na zmartwychwstanie Jezusa, lecz 
także na zawsze zmieniły postawę lee wobec życia...

Film zagości na ekranach polskich kin już w listopadzie tego roku.

Niezwykła „Sprawa 
Chrystusa”

Jon Gunn – reżyser

To jest świetny przykład historii, która dokopuje się do fundamentalnych elementów wiary chrześcijań-
skiej. Spodobał mi się pomysł rzetelnego zbadania wiary. Byłem zachwycony tym, że głównym bohaterem 
będzie zatwardziały ateista i dziennikarz. Ponadto fakt, że ta historia naprawdę miała miejsce, dodaje jej 
autentyczności. Także to, że ten człowiek szuka prawdy zmotywowany przez miłość do żony. Tworzy to dobrą 
równowagę pomiędzy sposobem patrzenia na to jako na problem światowy a tym, jak to widać z osobistej 
perspektywy.

Mike Vogel – aktor (Lee Strobel)

Pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem Sprawę Chrystusa, miałem 17 lub 18 lat. 
Książka zmieniła moje życie, bo było w niej tyle różnych źródeł ze wszystkich 
ścieżek życia: wierzący i niewierzący, sceptycy, ateiści, cała mapa specjalistów 
w swojej dziedzinie, którzy mówili: „Oto moja opinia, mówię szczerze to, co wyni-
ka z mojej wiedzy”. Mi pomogło potwierdzić to, w co już wierzyłem niezachwia-
nie. Myślę, że przez moją karierę i przez moje dorosłe życie to wiara dawała mi 
siłę, punkt oparcia w środku całego tego szaleństwa.

Lee Strobel – dziennikarz, pisarz, autor książki Sprawa Chrystusa

To, co mnie naprawdę ekscytuje w tym filmie to to, że jest przystępny dla ateistów, sceptyków, agnosty-
ków, ludzi, którzy są zainteresowani światem duchowym, zdezorientowani duchowo, ponieważ ja jestem 
jakby na ich miejscu. Byłem wątpiącym sceptykiem, ale dzięki żonie musiałem stwierdzić: „Wiesz co, jeżeli 
to jest prawda, to zmienia całkowicie postać rzeczy, więc jest to warte sprawdzenia”.

Meredith Andrews – muzyk, autorka tekstów

Gdy oglądasz film, w którym nie ma muzyki, możliwe, że brakuje ci przejmujących efektów lub film nie 
budzi w tobie wielkich emocji. Gdy dodasz muzykę, która coś przekazuje; muzykę, która przekazuje prawdę, 
mówi o tym, kim jest Bóg, przypomina nam Jego charakter, Jego dobroć i Jego miłość w naszym życiu, to 
jest to mocne. Tego doświadczyłam w moim życiu: prawdy Jezusa Chrystusa, która zmieniła mnie całkowicie 
w całkiem inną osobę.

L. Scott Caldwell – aktorka  (Alfie Davis)

Zadzwonili do mnie z pytaniem, czy chciałabym zagrać w filmie. W tym 
czasie czułam się, jakbym miała osobisty kryzys wiary. Kiedy pracujesz przy 
projekcie takim jak ten, odkrywasz, że ludzie, z którymi współpracujesz nie 
tylko przed kamerami, lecz także wszyscy inni współpracownicy naprawdę 
angażują się w przesłanie filmu. Wiesz dlaczego jesteś tutaj, w tym określo-
nym czasie. Więc jestem tutaj nie tylko po to, żeby pomóc opowiedzieć tę 
historię... Jestem tu, żeby w jakiś sposób rozwinąć swoją własną historię.

fot. Rafael Film

fot. Rafael Film

fot. M
. Pabis
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Co takiego jest w Akcie Zawierze-
nia „Jezu, Ty się tym zajmij”, że 
tak wielu ludzi poszukuje dziś tej 
modlitwy i modli się nią? Przecież 
mamy w Polsce św. Siostrę Fausty-
nę, która uczy nas mówić: „Jezu, 
ufam Tobie”...
Tu nie chodzi o słowa i sformuło-
wania. W tym zdaniu: „Jezu, Ty się 
tym zajmij”, nie ma przecież nic 
oryginalnego. Moje przekonanie 
jest takie, że Pan Bóg wydobywa 
z Kościoła dwie perły, dwie osoby, 
które w różnych okolicznościach 
okazały się prawdziwymi ucznia-
mi Chrystusa. Na krzyż, utrapienia, 
cierpienia czy wręcz prześladowa-
nie zareagowały całkowitym za-
ufaniem Panu Bogu, z przekona-
niem, że Chrystus nie jest myślą, 
ideą, ale żywą osobą.
Pierwszą osobą, o której mówię, 
jest św. Siostra Faustyna. Widać, jak 

jej świadectwo, duchowość, to, co 
nam przekazała ze swojej relacji 
z Panem Jezusem, jest dziś żywe. 
Modlitwa: „Jezu, ufam Tobie”, Ko-
ronka do Bożego Miłosierdzia to 
podpowiedź dla człowieka, któ-
ry został przygnieciony ludzkim 
okrucieństwem. 
Patrząc na czasy, w których żyła 
św. Siostra Faustyna, widzimy, że 
odrzucenie Boga spowodowało 
także odrzucenie człowieka. I te 
słowa: „Jezu, ufam Tobie”, to nie-
jako ręka Boga wyciągnięta do 
człowieka przygniecionego przez 
totalitaryzm. 
Druga perła to ks. Dolindo Ruotolo. 
On skonfrontował się z tym, co naj-
bardziej ludzkie – z grzechem, biu-
rokracją, fałszywymi oskarżeniami, 
ideologią. I jak na to odpowiedział? 
Jego sposób przeżywania wiary to 
całkowite zaufanie Chrystusowi, 

w Kościele, który kazał mu wiele 
przecierpieć, poddał go ogrom-

nej próbie pokory. W tej trud-
nej sytuacji, w jakiej się znalazł, 
on nie tylko uchował serce od 
wrogości, konfrontacji, ale wie-
rzył w krzyż Chrystusa, mówiąc: 
„Jezu, Ty się tym zajmij”.

Dziś te słowa wypowiada już 
wiele osób...
Po tę modlitwę sięgają dziś ludzie 
zmęczeni postmodernistyczną 
cywilizacją, udręczeni korporacyj-
nym pośpiechem, pustką, nudą, 
tym, że żyje się w świecie, gdzie 
zaburzone są wartości moralne. 
Człowiek jest wyjałowiony, więc 
cierpi. 
Maską tlenową na te problemy 
staje się duchowość przekazana 
nam przez ks. Dolindo. On mówi 
nam: „Nie złość się, nie denerwuj. 
Jeśli cię spowija jakiś mrok, jeśli 
do twojego serca dociera fala zło-
ści, nie panikuj, ale zacznij wołać: 
«Jezu, Ty się tym zajmij». Nie bądź 
podobny do człowieka, który 
w drodze do lekarza próbuje sam 
się uleczyć”. 
Ksiądz Dolindo nie był moralistą, 
ale realistą. On jasno pokazuje, że 

jeśli człowiek uwierzy, że Chrystus 
jest w jego życiu, że jest Panem, że 
wyznacza drogę i zwróci się do Nie-
go, wiele spraw się rozwiązuje. 

Można powiedzieć, że Ksiądz 
Profesor stał się takim aposto-
łem ks. Dolindo w Polsce...
Gracja Ruotolo, bratanica ks. Dolin-
do, powiedziała mi pewnego dnia, 
że ks. Dolindo mnie sobie wybrał. 
Nie wiem dlaczego tak, może 
chciała dodać mi odwagi. 
Innym razem byłem w kościele 
pw. św. Teresy, gdzie grał na or-
ganach ks. Dolindo, gdy otrzymał 
zakaz odprawiania Mszy Świętej. 
Tam teraz pracują Siostry Francisz-
kanki od Niepokalanej. Gdy zwie-
dzałem ten kościół, jedna z sióstr 
powiedziała do mnie: „Proszę uwa-
żać, bo kto zajmuje się ks. Dolindo, 
będzie musiał zapłacić za to cenę 
cierpienia”. Niby puściłem to stwier-
dzenie mimo uszu, ale jednak za-
cząłem się nad nim zastanawiać. 
Zwłaszcza że jakiś czas po tym mu-
siałem się zmagać z pewną choro-
bą, byłem w szpitalu, przeszedłem 
operację. 
Moi przyjaciele, którzy byli ze 
mną w Neapolu i słyszeli, co po-

wiedziała mi siostra, na pewien 
czas odwrócili twarzą do ściany 
zdjęcie ks. Dolindo, mówiąc mu: 
„Jak się nie poprawisz, to bę-
dziesz pokutował” (śmiech). Teraz 
już to zdjęcie stoi normalnie...
Po jakimś czasie znów rozmawia-
łem z Gracją i opowiedziałem jej 
o tym wszystkim. Ona pomyślała 
i powiedziała: „Padre, nie. Ksiądz 
Dolindo nigdy by tak nie powie-
dział. Ty nie musisz szukać krzyża, 
on sam cię znajdzie”. I tu chyba jest 
istota sprawy.

Przeciwnicy tej modlitwy mó-
wią, że jest ona nieewangelicz-
na, że człowiek, mówiąc: „Jezu, 

O ks. Dolindo Ruotolo rozmawiamy 
z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem

Pani Maria z  Poznania roz-
dała już ponad 600 książeczek 
z  aktem zawierzenia ks. Dolin-
do. „O  tej modlitwie mówiła mi 
moja mamusia. Potem ciężko 
zachorowała, była umierająca. 
Kiedy jednak choć na kilka se-
kund odzyskiwała świadomość, 
mówiła tylko: «Jezu, Ty się tym 
zajmij». Mamusia – choć lekarze 
nie dawali na to szans – wyszła 
z choroby, a  ja sama przeczyta-
łam książeczkę, modlę się «Jezu, 
Ty się tym zajmij» i wciąż zama-
wiam i  rozdaję książeczki z  tą 
modlitwą” – mówi. 

Apostołem tej modlitwy jest 
także ks. Tadeusz z  diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej. „W  pa-

rafiach, na których pracowałem, 
zajmowałem się krzewieniem 
nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego, starałem się zaszcze-
piać kult do św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Potem w  moje ręce 
wpadła książeczka «Jezu, Ty się 
tym zajmij» i  uznałem, że jest 
niejako dopełnieniem, jakby dal-
szym ciągiem zawierzenia Boże-
mu Miłosierdziu. Od tego cza-
su rozdałem już ponad 100 tych 
książeczek. Mam je w  konfesjo-
nale i często przy spowiedzi daję 
penitentom, gdy mają powikła-
ne życie. Tłumaczę im, że mają 
zaufać Panu Bogu całym sercem, 
całym sobą i w modlitwie zawie-
rzenia wypowiadać słowa tego 

aktu. Już dzisiaj mogę powie-
dzieć, że wielu «uderzyły» te sło-
wa. Muszę powiedzieć, że dużo 
ludzi przychodzi i dopytuje o tę 
modlitwę. Ona stała się bliska 
wielu i  wielu odmawia ten akt”  
– podkreśla kapłan.

Wielką wartość tej modlitwy 
dojrzał także pan Jacek z  Rze-
szowa. „Po raz pierwszy prze-

czytałem o  modlitwie «Jezu, Ty 
się tym zajmij» w książce Joanny 
Bątkiewicz Jezu, Ty się tym zajmij. 
O. Dolindo Ruotolo, życie i  cuda. 
Czytałem ją jeden dzień i  by-
łem pod takim wrażeniem po-
staci ks. Dolindo, że zamówiłem 
trzydzieści książek (10 dużych  
i 20 mniejszych) i rozdałem je zna- 
jomym oraz rodzinie, a  koło ko-

ścioła zrobiłem plakat z  wize-
runkiem Pana Jezusa i  słowami: 
«Bądź wola Twoja. Jezu, Ty się 
tym zajmij». Wszędzie zachę-
cam do czytania tych książek  
o ks. Dolindo. Moja żona daje ju-
tro na prezent imieninowy książ-
kę o ks. Dolindo koleżance” – wy-
znaje mężczyzna.

mp

Ksiądz Dolindo Ruotolo (1882-1970) był człowie-
kiem cierpienia. Już od dziecka przeżywał bardzo 
trudne doświadczenia. Zresztą samo jego imię moż-
na połączyć z neapolitańskim słowem „dolendo”, które 
znaczy: cierpieć, znosić bóle. 

Dolindo został kapłanem, ale podobnie jak św. Oj-
ciec Pio spotykał się z różnymi oskarżeniami, zawiścią, 
aż w końcu z zakazem odprawiania Mszy Świętej i spo-
wiadania. Przyjmował to wszystko z pokorą, choć wcale 
nie było to dla niego łatwe. 

Ksiądz Dolindo miał dar prorokowania, czytania 
w ludzkich duszach. Jak wyznał kiedyś, był w czyśćcu. 
Wiele razy był atakowany przez szatana. 

6 października 1940 r., w  58. urodziny o. Dolindo 
pisał list do ciężko chorej Eleny. W pewnym momencie 
usłyszał głos Jezusa i zapisywał Jego słowa. Tak powstał 
akt zawierzenia – modlitwa „Jezu, Ty się tym zajmij”.

To nie jedyne pismo, jakie po sobie pozostawił  
– jego spuścizna jest ogromna, lecz wciąż jeszcze nie-
poznana. 

Pamięć o o. Dolindo pomimo upływu lat nie zgi-
nęła. Wciąż nowi i  nowi ludzie wypraszają za jego 
wstawiennictwem u Pana Boga łaski. W 1995 r. zosta-
ła więc złożona prośba o wszczęcie procesu beatyfika-
cyjnego o. Dolindo.

mp

Z radością podzielę się moim 
doświadczeniem z  kochanym  
ks. Dolindo z Neapolu. Po raz pierw-
szy usłyszałam o tym pokornym i ko-
chającym Kościół kapłanie dwa lata 
temu od pewnego księdza, który za-
chęcał do modlitwy „Jezu, Ty się tym 
zajmij”, choć nie znał nazwiska au-
tora tego aktu zawierzenia. Po pew-
nym czasie inny ksiądz, tym razem 
mój przyjaciel z lat szkolnych, opo-
wiedział mi z wielkim entuzjazmem 
i czułością o historii życia i niesamo-
witych dziełach i cudach ks. Dolin-
do Ruotolo. Przeczytałam biografię 
Ksiądz Dolindo Ruotolo. Święty kapłan 
autorstwa ks. dr. Roberta Skrzypcza-
ka. Ciągle jednak miałam pragnienie 
poznawać ks. Dolindo.

W tym roku spędzałam z mę-
żem ferie w Miano pod Neapolem. 
Odwiedziłam w Pietrelcinie św. Ojca 
Pio, który mówił o ks. Dolindo „świę-
ty kapłan”. Bardzo pragnęłam jednak 
pielgrzymować do grobu ks. Dolin-
do. Razem z rodziną pojechaliśmy 
do Neapolu, nie wiedząc, gdzie 
szukać jego grobu. Ksiądz Dolindo 

doprowadził nas jednak do siebie 
w niecałe dziesięć minut od wjazdu 
do Neapolu! Czułam, że jest ze mną. 
Przy grobie, po wspólnej modlitwie 
z rodziną, zostałam sama na godzi-
nę. To było piękne i wzruszające do-
świadczenie. Modląc się o łaski dla 
synów i przyjaciół, pukałam w pły-
tę grobowca, jak prosił ks. Dolindo: 
„Kiedy przyjdziesz do mojego gro-
bu, zapukaj. Nawet zza grobu odpo-
wiem ci: ufaj Bogu”. Spotkałam tam 
też staruszka, który przychodzi do 
tego kościoła i który spotykał ks. Do-
lindo. Zapytał, skąd jestem, a potem 
powiedział: Bene, bene, bene. Dzisiaj 
widzę, że to bene to zapowiedź tych 
dobroci, które otrzymałam od Pana 
Boga za pośrednictwem ks. Dolin-
do. Starszy pan zapalił też świateł-
ko przy obrazie Pana Jezusa, które-
go namalowała pewna włoska ma-
larka na prośbę ks. Dolindo. To jest 
taki wizerunek Jezusa, który widział  
ks. Dolindo, kiedy miał widzenia.

Jestem bardzo szczęśliwa, że 
mogłam być tam w kościele Matki 
Bożej z Lourdes i św. Józefa. Od tej 

pory codziennie ks. Dolindo Ruoto-
lo pomaga mi w trudnych chwilach 
swoją cudowną modlitwą, swoją 
postawą pokory i miłości do każ-
dego człowieka, bezgraniczną mi-
łością do Kościoła. Jest dla mnie 
świadkiem Chrystusa umierającego 
za mnie i za innych. 

Ksiądz Doli, jak nazywały go cór-
ki duchowe, miał niesamowite po-
czucie humoru i dystans do siebie. 
To bardzo mi pomaga i przypomina 
codziennie, że pierwszym jest to, by 
być normalnym, zwykłym człowie-
kiem, bratem, bliźnim, identyfikować 
się z każdym człowiekiem. 

Ksiądz Dolindo Ruotolo jest mi 
bardzo bliski. To mój ukochany świę-
ty, którego świętość jest jeszcze nadal 
„w areszcie”, jak mówi mój przyjaciel. 
Mam jednak nadzieję, że szybko zo-
stanie wznowiony proces beatyfika-
cyjny i jeszcze wielka rzesza potrzebu-
jących pozna tego księdza z Neapolu, 
który każdego może nauczyć, jak ro-
zumieć miłość do Kościoła. 

Jolanta Baran

„To mój ukochany święty”

Akt zawierzenia „Jezu, Ty się tym zaj-
mij” to piękna modlitwa, którą podyk-
tował sam Pan Jezus włoskiemu kapła-
nowi – ks. Dolindo. 

Ty się tym zajmij”, ściąga z siebie 
wszelki ciężar i dalej nie musi nic 
robić...
Ta modlitwa „Jezu, Ty się tym zajmij” 
to nie próba zrzucenia własnych 
problemów na Chrystusa, bo tu nie 
chodzi o bezczynność. 
Poprzez tę modlitwę mamy wejść 
w postawę oddawania we wszyst-
kim pierwszeństwa Panu Bogu, 
bo to On jest Panem. On potra-
fi z mrocznych spraw wyprowa-
dzić coś dobrego. Czasem to wy-
maga wejścia w dramat zaufania. 
Nie wolno nam osądzać samego 
siebie, nie trzeba szukać winnych. 
Trzeba zaufać, że to Bóg prowadzi 
moje życie i to w sposób oryginal-
ny. Wszystko, co dzieje się wokół 
mnie, nosi jakiś kod jakości zwią-
zany z miłością Boga.

Ksiądz Dolindo zostawił po sobie 
wiele pism, rekolekcji, a jednak, 
jak do tej pory, nie udało się wie-
lu rzeczy wydać...
Dlatego zwracam się do Czytel-
ników „Dobrych Nowin” z prośbą 
o pomoc. Potrzebujemy szturmu 
modlitewnego, żeby pokonać róż-
ne trudności i wydobyć na świa-
tło dzienne dorobek, jaki został po  
ks. Dolindo. Proszę, módlcie się 
w tej intencji.

Dziękujemy za rozmowę.

Apostołowie 
ks. Dolindo

Wiele osób, które poznały ks. Dolindo i akt zawie-
rzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”, stało się szczegól-
nymi apostołami. Zauroczeni duchowością zawie-
rzenia opowiadają innym o  ks. Dolindo i  rozdają 
książeczki z modlitwą.
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„Jezu, Ty się tym zajmij”

rys. M
arta Zdebska

Ks. Dolindo poprosił znajomą, by namalowała oblicze Jezusa. Pokazał pani Lucii 
wizerunek z całunu Turyńskiego. Kobieta namalowała obraz, ale ks. Dolindo po-
prosił ją o nowy wizerunek. Sytuacja powtarzała się trzy razy. Kapłan stwierdzał, 
że nie odwzorowuje on Pana Jezusa, którego widział. W końcu ks. Dolindo pobło-
gosławił dłonie malarki, pędzle i materiały, z których miał powstać wizerunek.  
W listach, jakie napisał do Lucii w imieniu Jezusa, zwracał uwagę, że namalo-
wanie obrazu pomoże ludziom w nawróceniu. Ostatecznie Lucia namalowała 
obraz. Kiedy pokazała go ks. Dolindo, powiedział: „Tak, to ON”. Tysiące takich 
wizerunków Pana Jezusa zostało rozdanych na całym świecie. Jeden z nich wisi 
przy grobie ks. Dolindo.                                                                                                              

R e K L A M A
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Właściwie to nie powinni-
śmy narzekać. Jeśli jeste-

śmy chorzy, idziemy do leka-
rza, do ośrodka zdrowia, który 
znajduje się zazwyczaj „na wy-
ciągnięcie ręki”. Ba! Często mo-
żemy nawet wybrać sobie ośro-
dek i lekarza. Kiedy ulegniemy 
nieszczęśliwemu wypadkowi, 
w krótkim czasie przyjeżdża do 
nas karetka pogotowia. Miesz-
kańcy afrykańskiej Tanzanii nie 
mają takiego komfortu. Z bra-
ku ośrodków zdrowia, lekarzy, 
leków i karetek, na skutek biedy i nie-
dożywienia (trzecia część mieszkańców 
tego kraju wciąż żyje poniżej progu ubó-
stwa!) wielu ludzi umiera. Pomóżmy mi-
sjonarzom to zmienić! Niech nasze ręce, 
o co apelował w Krakowie-Łagiewnikach 
Benedykt XVI, będą przedłużeniem mi-
łosiernych dłoni samego Boga.

Od 10 lat w „polskiej” misji Kiaba-
kari w Tanzanii – nieopodal tamtejsze-
go sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
– działa Ośrodek Zdrowia im. Pier Gior-
gio Frassatiego wybudowany i wypo-
sażony głównie dzięki pomocy z Pol-
ski. Dziś są tam sale hospitalizacyjne dla 
dzieci i dorosłych (24 łóżka), trójłóżko-

wy oddział położniczy, gabinet 
ginekologiczny, izolatka prze-
ciwgruźlicza i sala intensyw-
nej terapii niemowląt. Ośrodek 
obejmujący swoim zasięgiem 
liczący aż 350 tys. mieszkańców 
powiat Butiama to jednak zale-
dwie kropla w morzu ogrom-
nych potrzeb.

Najpilniejszą potrzebą jest 
obecnie zakup ambulansu me-
dycznego dla ośrodka, który 
umożliwiałby interwencje w na-
głych wypadkach, szybki do-
wóz do szpitala, a także stałby 
się mobilną kliniką, dzięki której 
możliwe byłoby świadczenie re-
gularnej pomocy mieszkańcom 
okolicznych wiosek. O pomoc 
w zakupie ambulansu proszą: 
misjonarz ks. Wojciech Kościel-
niak – dyrektor Ośrodka Zdro-
wia w Kiabakari oraz MIVA Pol-

ska w ramach listopadowej akcji „Ratu-
jemy Życie – Misyjny Ambulans”. 

Każdy, kto wpłaci na ten cel swój 
„wdowi grosz”, otrzyma od MIVA Polska 
podziękowanie i pakiet odblaskowy dla 
pieszego lub rowerzysty.

50 lat temu Albania została oficjalnie proklamowana przez swo-
je władze pierwszym ateistycznym państwem świata. Dziś albańscy 
komuniści muszą przyznać, że z Bogiem nie da się wygrać. Chrześci-
jaństwo, a w szczególności zwalczana zajadle przez komunistyczne 
władze wiara katolicka, przeżywa tu swoisty renesans. Bez wątpie-
nia przyczyniła się do tego również krew męczenników – świadec-
two wyniesionych niedawno na ołtarze ludzi, którzy nawet w ob-
liczu ogromnych cierpień nie zawahali się świadczyć o Chrystusie.

Czy wiesz, że... największe tabernakulum w Pol-
sce – nawiązujące swoją formą do krużganków ja-
snogórskich – znajduje się w Kaplicy Najświętszego 
Sakramentu w centrum gruntownie odnowionej 
i poświęconej 21 sierpnia br. kaplicy św. Piusa X w ja-
snogórskim Wieczerniku. Może ono pomieścić ponad 
200 puszek z Komunią Świętą. Sama Jasna Góra nazy-
wana jest Wieczernikiem Narodu. W 2016 r. odprawio-
no tu bowiem aż 75 tys. Mszy Świętych i rozdzielono 
ponad 2 mln 700 tys. komunikantów.

Starsi pamiętają jeszcze zapew-
ne niesamowite wyczyny sym-

patycznej siostry Clotilde szaleją-
cej po francuskich drogach ma-
leńkim citroënem i na motorze 
w filmowym cyklu o francuskim 
żandarmie, w którego wcielił się 
niezapomniany Louis de Funes. 
Sęk w tym, że to była tylko filmo-
wa fikcja, zakonnica była aktorką, 
a w najbardziej szalonych sce-
nach zastępowali ją kaskaderzy. 
W przeciwieństwie do nich bra-
wurowa jazda polskiej siostry była 
jak najbardziej prawdziwa, a „do-
kumentalny” film nagrany przez 
kierowcę w okolicach miejscowo-
ści Muxia stał się hitem internetu. 
Ba! Pokazywano go również w te-
lewizji. I to nie tylko w Hiszpanii!

Bohaterką filmiku 
okazała się Polka, 69-let-
nia siostra Leopolda ze 
zgromadzenia św. El- 
żbiety Węgierskiej. Sio-
stra Leopolda i młodsza 
o 10 lat siostra Cyryla 
wyruszyły z Poznania, 
gdzie znajduje się ich 
klasztor, do Santiago de 
Compostela. 

Aby uczcić św. Ja-
kuba, przemierzyły na 
swoich stalowych ru-
makach z polskimi fla-
gami co najmniej cztery tysiące 
kilometrów. Nie, nie na raz. Eta-
pami. Przez cztery kolejne lata 
w każde wakacje pokonywały 
około tysiąc kilometrów: z Pozna-

nia do Marburga, z Marburga do 
Paryża i ze stolicy Francji do San 
Sebastian. Cel ostatniego eta-
pu rowerowej eskapady był ja-
sny – dotrzeć z San Sebastian do 

Santiago de Compostela na litur-
giczne wspomnienie św. Jakuba 
przypadające 25 lipca, a potem  
– zgodnie z tradycją Camino – na-
wiedzić jeszcze „kraniec świata”, 

czyli Fisterrę i sanktuarium Matki 
Bożej w Muxii. Dały radę!

Trzeba nadmienić, że mknąc 
ponad 60 km na godzinę „latają-
ca siostra” albo „sister bike” – jak 
nazwano s. Leopoldę w mediach 
– nie złamała prawa, bowiem do-
puszczalna prędkość na tym od-
cinku drogi wynosiła... 70 km na 
godzinę! 

„Warto podjąć wysiłek, trud  
– powiedziała s. Leopolda specjal-
nie dla „Dobrych Nowin”. – Warto 
podejmować go zresztą nie tylko 
na pielgrzymce, ale także w życiu 
codziennym. To daje dużo siły, któ-
ra potęguje się jeszcze, kiedy uda 
nam się osiągnąć zamierzony cel. 
Docierając do Santiago, ubogaci-
łyśmy się odwagą i mocą św. Jaku-
ba [s. Leopolda nazywa go piesz-
czotliwie «kochanym Kubuniem» 
– przyp. hb]. Możemy to teraz wy-
korzystać w swoim życiu i dzielić 
się tym z innymi”.

A siła i moc są siostrze Leopol-
dzie bardzo potrzebne, bo na co 
dzień dokonuje jeszcze większych 
czynów – opiekuje się ubogimi, 
pracując w jadłodajni przygoto-
wuje i wydaje smaczne obiady.

Była zima 1224 r. Święty Franciszek przeby-
wał właśnie we Francji na dworze Ludwi-

ka VIII, kiedy wielkie opady śniegu i grasujące 
w okolicznych lasach wilki odcięły od świata 
jego współbraci – mieszkających w klasztorze 
Folloni w Montelli koło Avellino (Kampania). 
Zakonnikom zabrakło jedzenia.

Kiedy w oczy zajrzała im 
śmierć, zaczęli się żarliwie mo-
dlić. Po chwili usłyszeli pukanie 
do klasztornych drzwi. Otwo-
rzyli. Na progu leżał worek wy-
pełniony chlebem. Mnisi uzna-
li, że za pośrednictwem anioła 
przysłał im go sam św. Franci-
szek. Tak głosi przekazywana 
od stuleci legenda. Potwierdze-
niem jej prawdziwości był „cu-
downy” worek opatrzony zna-
kami lilii – herbem francuskiego 
monarchy – który przez kilkaset 
następnych lat służył zakonni-
kom za obrus na główny ołtarz świątyni. 

W 1617 r. tkanina umieszczona została 
w drewnianym relikwiarzu. Worek kilkukrotnie 
rozkawałkowano, tworząc z niego – rozsyła-
ne po innych włoskich kościołach – relikwie. 
Kiedy władzę w Kampanii przejęli Francuzi, 
follońska wspólnota została rozwiązana, a re-
likwie worka zabezpieczono m.in. w kościele 
w Montelli. Po wznowieniu działalności klasz-
toru w 1826 r. powróciła do niego także część 
relikwii, inne odnaleziono w 1998 r. W 2000 r. 

zachowane do dziś niewielkie fragmenty wor-
ka umieszczone zostały w nowym srebrnym 
relikwiarzu, na którym przedstawiono związa-
ne z cudem sceny. 

Niedawno postanowiono zbadać worek 
i zweryfikować prawdziwość legendy. Zada-

nia tego podjęła się między-
narodowa grupa badaczy pod 
kierunkiem duńskiego chemi-
ka prof. Kaare Lund Rasmusse-
na z Uniwersytetu Południo-
wej Danii. Przeprowadzone 
badania (użyto m.in. izotopu 
węgla 14C oraz dokonano ana-
liz chemicznych obecności er-
gosterolu, wskazującego na 
ślady chleba), których wyniki 
zostały opublikowane w cza-
sopiśmie „Radiocarbon”. Wy-
kazały, że tkanina pochodzi 
z lat 1220-1295 i jest prawdo-
podobne, że miała styczność 

z chlebem. 
Wszystko wskazuje zatem na to, że „cu-

downa” relikwia jest prawdziwa. Co więcej, 
badacze byli bardzo zdziwieni obecnością 
występującego w drożdżach chlebowych 
ergosterolu, który – na dobrą sprawę – już 
dawno powinien ulec rozkładowi. To, że tak 
się nie stało, wytłumaczyli wchłonięciem tej 
substancji przez włókna tkaniny i brakiem 
dostępu światła po zamknięciu worka w re-
likwiarzu.

Dwaj francuscy naukowcy – grafik kompute-
rowy Philippe Froesch oraz antropolog, paleonto-
log i patolog sądowy prof. Philippe Charlier – wraz 
z grupą badaczy z Uniwersytetu w Wersalu, nie ma-
jąc bezpośredniego dostępu do umieszczonej za 
szkłem czaszki, w oparciu o ok. 500 fotografii doko-
nali trójwymiarowej rekonstrukcji twarzy zmarłej. 

Na podstawie ich pracy wykorzystującej tech-
niki medycyny sądowej wyłonił się obraz kobiety 
w średnim wieku, mającej ciemnobrązowe włosy 
i wystające kości policzkowe, dość mocno zaryso-
wany nos i delikatne rysy charakterystyczne dla 
rasy śródziemnomorskiej (co ciekawe, we włosach 
kobiety wykryto glinę stosowaną niegdyś w tym 

rejonie dla ochrony przed wszami). Koresponduje 
to z zawartym w Ewangelii „wizerunkiem” świętej, 
choć – jak ostrożnie twierdzi prof. Charlier – sprawa 
autentyczności relikwii pozostaje nadal otwarta.

Jak św. Maria Magdalena trafiła do Francji? 
Według tradycji i legend dotarła tu drogą morską, 
uciekając przed prześladowaniami rozpętanymi 
po wniebowstąpieniu Chrystusa. Po wylądowaniu 
na francuskim wybrzeżu Maria Magdalena – któ-
rej towarzyszyć mieli m.in. Łazarz i Marta z Betanii 
– osiadła w jaskini w La Sainte Baume, gdzie po-
święciła się modlitwie, pokucie i ewangelizowaniu 
mieszkających w okolicy pogan. 

Świadectwem żarliwej wiary 
Tolkiena jest nie tylko na wskroś 
katolicki Władca Pierścieni. (Choć 
nie wspomina się w niej w ogóle 
o Chrystusie i jakiejkolwiek reli-
gii, uważny czytelnik dostrzeże 
liczne „katolickie” analogie, m.in. 
pomiędzy Galadrielą a Najświęt-
szą Maryją Panną czy lembasami 
a Eucharystią.)

Tolkien świadczył bowiem 
o wierze nie tylko piórem, lecz 
także życiem. Był przykładnym 
mężem, ojcem czworga dzieci, 
starał się codziennie uczestni-
czyć we Mszy Świętej, jego naj-
starszy syn John Francis został 
księdzem, a w listach pisanych 
do młodszego syna Michaela 
znaleźć możemy takie przepięk-
ne napomnienie: „Z mroku mo-
jego życia, tak bardzo zawiłego, 
stawiam przed Tobą jedną wiel-
ką rzecz, którą trzeba kochać na 
ziemi: Najświętszy Sakrament 
[...] Tam znajdziesz romantyzm, 
chwałę, honor, wierność, praw-
dziwą ścieżkę wszystkich swo-
ich miłości na świecie i coś wię-
cej: Śmierć; dzięki boskiemu 
paradoksowi tę, która kończy 
życie i żąda oddania wszystkie-
go, a jednak dzięki smakowi (lub 
przedsmakowi), której można 
utrzymać to, czego poszukujesz 
w ziemskich związkach (miłość, 
wierność, radość) lub nadać im 
ten charakter rzeczywistości, 
wiecznej trwałości, której każdy 
człowiek pragnie z głębi duszy”. 
Pozostawmy te słowa bez zbęd-
nego komentarza.

Liczą 
na nas!

„Widzisz, nasze zdrowie musi być oddane tym, 
którzy go nie mają, bo inaczej byłaby to zdrada 
tego wielkiego daru Bożego, którego my do-
znajemy”.

bł. Pier Giorgio Frassati

R e K L A M APrawdziwa Maria Magdalena?
W relikwiarzu przechowywanym w średniowiecznej bazylice 
w małej francuskiej wiosce Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

(Prowansja) czczona jest czaszka należąca do znanej  
z kart ewangelii św. Marii Magdaleny.  

Tak głosi wielowiekowa kościelna tradycja.  
Czy to prawda? Wiele wydaje się za tym przemawiać. 

Największe 
tabernakulum 

Pędem do „Kubunia”! 
Zaufała Bożej opatrzności i pędziła po hiszpańskiej drodze na zwykłej damce 
z prędkością ponad 60 km na godzinę, by jak najszybciej dotrzeć do ukochanego 
św. Jakuba w Santiago de Compostela. Co więcej, zjeżdżała z góry w aerodynamicz-
nej pozycji, której nie powstydziłyby się największe tuzy kolarstwa. Jej wyczyny 
nagrał na komórkę hiszpański kierowca. O kim mowa? O odzianej w habit i klapki 
polskiej elżbietance.

Tolkien 
na ołtarze?
Władca Pierścieni zaj-
muje pierwsze miejsce 
na listach najwybitniej-
szych dzieł światowej li-
teratury. Hobbit plasuje 
się niewiele miejsc niżej. 
Mało kto jednak wie, że 
autor tych niezwykłych 
opowieści – profesor 
Uniwersytetu w Oxfor-
dzie Anglik John Ronald 
Reuel Tolkien – był gorli-
wym katolikiem. Angiel-
scy wielbiciele pisarza 
chcieliby doprowadzić 
do wszczęcia jego proce-
su beatyfikacyjnego. Uło-
żyli nawet specjalną mo-
dlitwę...

Albania wraca do Boga

Sakwa św. Franciszka  
– legenda naukowo potwierdzona!
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ze mną, a dostaniecie odpowiedź 
na wasze pytania». Zaprowadził 
ich do klasztoru sióstr, gdzie na 
dziedzińcu była biała ściana. Po-
wiedział: «Należy sfotografować 
tę białą ścianę, a otrzymacie od-
powiedź na wasze pytania». Oni 
zgodzili się, ale dali mu nowy apa-
rat – jednorazowego użytku. Był 
on jeszcze na klisze i można było 
nim zrobić 12 zdjęć. Wyszła tylko 
jedna fotografia – zdjęcie Jezusa” 
– mówi. o. Marco.

Osiołek Jezusa
W styczniu 2001 r. Jan Paweł II, 

zamykając Rok Jubileuszowy, po-
wiedział: „Wypłyń na głębię, za-
cznijcie misje”. W tym dniu br. Elia 
zaczął swoją misję – stał się piel-
grzymem dla świata i w świecie. 
Mówi o sobie, że jest Osiołkiem 
Pana Boga. „Ja się modlę, a Bóg 
czyni cuda” – mówi.

mp

R e K L A M A

Na ciele br. elia znaj-
dują się stygmaty 

– rany, które krwa-
wią w każdy piątek. 

Nosi je w swoim ciele 
od dziecka. Ma dar 
bilokacji, czytania 

w ludzkich myślach, 
a często tam, gdzie 

się znajduje, pojawia 
się zapach róż. Wło-

ski stygmatyk spoty-
ka się z Panem Jezu-

sem, Matką Bożą  
i św. Ojcem Pio. 

Ponadnaturalne zjawiska 
ujawniły się w życiu br. Elia już 
w dzieciństwie. Opowiada o nich 
o. Marco – kapłan, który z ramie-
nia bp. Terni wyznaczony został 
do opieki nad bratem Elia i do to-
warzyszenia mu w jego misji. „Jakiś 
miesiąc po urodzeniu Elia przestał 
jeść. Rodzice zanieśli go do pedia-
try. Lekarz powiedział im wprost: 
«To dziecko potrzebuje tylko trum-
ny»” – mówi włoski kapłan.

Chłopiec jednak nie zmarł, 
a tuż po Wielkanocy nagle zaczął 
jeść. „Ten post powtarza się co roku 
w jego życiu – jest to taki post 
Wielkiego Postu. Podczas Wielkie-
go Postu Elia nie przyjmuje żadne-
go pokarmu. Pije wodę, jakieś soki, 
ale to nie jest jego wolny wybór, 
nie czyni tak w związku z ascezą. 
Cokolwiek spróbowałby zjeść, od 
razu tym wymiotuje” – opowiada 
o. Marco.

Goście z nieba
Kiedy Elia miał 7 lat, zobaczył 

nad swoją głową aniołów. My-
ślał, że wszyscy to widzą i zawołał 
swoją mamę: „Chodź, chodź, zo-
bacz, jak się anioły bawią”. Matka, 
nie wiedząc, co się dzieje z dziec-
kiem, uderzyła go w policzek, 
żeby sobie nie żartował. 

„Kiedy miał 10 lat i razem z in-
nymi dziećmi grał w piłkę, zoba-
czył pewną panią, kobietę, która 
go zapraszała, aby przyszedł do 
kościoła się modlić. Widział ją tyl-
ko on. Poszedł więc do kościoła, 
a koledzy bawili się dalej na ulicy. 
Kiedy przyszedł do kościoła, pro-
boszcz poprosił go, aby odmawiał 
różaniec. Dał mu książeczkę, żeby 
prowadził rozważania. Jakie było 
zdziwienie Elia, kiedy na okładce 
tej książeczki rozpoznał kobietę, 
która zaprosiła go do kościoła. 
Była to Matka Boża z cudownego 
medalika” – opowiada o. Marco.

Kolejnym fenomenem piątko-
wym w okresie jego dzieciństwa 
było to, że pozostawał po nim za-
pach róż. Matka, która była taką 

ostrą, surową kobietą, robiła mu 
wymówki, krzyczała na niego, my-
śląc, że podbiera perfumy swoich 
sióstr i się nimi perfumuje. 

Kapucyn
Po ukończeniu szkoły śred-

niej Elia początkowo pomagał 
rodzicom, a potem wyjechał do 
Mediolanu w poszukiwaniu pra-
cy. Zatrudnił się na poczcie. Był 
listonoszem. Pewnego dnia za-
niósł paczki do klasztoru kapu-
cynów i tam odnalazł swoje miej-
sce na ziemi. „I to jest jeden z naj-
ważniejszych momentów w jego 
życiu, w jego formacji duchowej 
i religijnej, ale również dla no-
wych fenomenów, które charak-
teryzują jego życie” – zaznacza  
o. Marco. Brat Elia wstąpił do za-
konu kapucynów.

Stygmaty 
11 lutego 1990 r. w czasie zajęć 

br. Elia nagle zaczął krwawić. Krwa-
we rany pojawiły się na jego czole, 
na rękach i na nogach. Kapucyni 
zawieźli go do szpitala, a lekarze 
przeprowadzili badania. Nie potra-
fili jednak znaleźć wytłuma-
czenia, dlaczego br. 
Elia krwawi. 

Dopiero po powrocie do 
klasztoru jeden z braci posługu-
jący w infirmerii zaczął mu tłuma-
czyć, co się z nim dzieje. „Powie-
dział: «Drogi bracie, to są stygma-
ty. To jest dar Boga, który masz 
zaakceptować»” – wspomina du-
chowy opiekun br. Elia, dodając, 
że Elia zawsze, od urodzenia miał 
stygmaty, tylko do tamtej pory 
nie były widoczne. «Często po-
magał rodzicom w pracach rolni-
czych, ale w każdy piątek nie miał 
siły w rękach, nie potrafił nic pod-
nieść. Wtedy rodzice zdecydowali, 
żeby prześwietlić mu ramiona. Na 
zdjęciach rentgenowskich wycho-
dzi, że Elia w niektórych miejscach 
ma dziury w kościach” – wyjaśnia.

Brat Elia buntował się na 
ten dar. „Przychodził do kościo-
ła, otwierał tabernakulum i krzy-
czał do Pana Jezusa: «Zabierz mi 
je, zabierz to». Potem chciał po-
pełnić samobójstwo – rzucić się 
w przepaść, ale został w cudowny 
sposób ocalony. Ze spuszczoną 
głową poszedł do kościoła przed 
tabernakulum i wtedy wypowie-
dział swoje «Tak» Panu Bogu. Wie-
dział, że od tego momentu nie jest 
już właścicielem swojego życia”  
– mówi o. Marco.

Ojciec Pio
Zanim br. Elia otrzymał sty- 

gmaty, spotkał Ojca Pio, który 
wówczas już nie żył. „Ojciec Pio 
powiedział mu: «Uważaj, w cza-
sie Wielkiego Postu nie bądź ni-
gdy sam». W tym czasie pracował 
jako brat zakrystianin. Kiedy zbli-

żały się Święta Wielkanocne, 
zdecydował się wysprzątać 

kościół. Aby dobrze wy-
czyścić posadzkę, posta-
wił ławki w pionie i kiedy 
sprzątał, nagle wszystkie 

ławki zaczęły się przewra-
cać jedna za drugą. Wtedy 
jego życie zostało urato-
wane cudem” – opowiada 
świadek życia br. Elia.

Potem przyszły kolejne ataki 
szatana. „Kiedy diabeł z nim wal-
czy, na pocieszenie ukazuje się 
mu Matka Boża i przynosi mu 
w kielichu napój i nim go poi. Jest 
to coś tak cudownego, że on nor-
malnie wstaje na nogi i czuje się, 
jakby nic się nie wydarzyło. Matka 
Boża również wytłumaczyła mu 
sens jego cierpienia. Powiedzia-
ła mu: «Ty, znosząc te cierpienia, 
wyrywasz wiele dusz szatanowi»” 
– wyjaśnia o. Marco.

Wielki Tydzień
Od wieczora Wielkiej Środy 

do wieczora Wielkiej Soboty, do 
rezurekcji, stygmatyk jest jednym 
strzępem ran i krwi, którą broczy. 
Na swoim ciele odczuwa wszyst-
kie rodzaje bólu, cierpienia, które 
były zadane Panu Jezusowi.

Zdjęcie Chrystusa
Kapucyni wysłali br. Elia do kli-

niki do USA. W komisji oprócz leka-
rzy byli również psycholodzy i psy-
chiatrzy. „Byli ciekawi, z kim roz-
mawia, gdzie się udaje, jakie widzi 
miejsca. Takie pytania mu zadawa-
li, ale on usłyszał wewnętrzny głos: 
«Nie odpowiadaj, bo wezmą cię za 
chorego psychicznie». Elia powie-
dział członkom komisji: «Chodźcie 

Zrobił zdjęcie Panu Jezusowi
Lukas (Łukasz) Podolski 
Pochodzący z  Polski piłkarz, napastnik reprezentacji Niemiec 
w  latach 2004-2017. Rozegrał w  niej 130 spotkań i  strzelił  

49 bramek. Nigdy nie wstydził się ani swojej katolickiej wiary, 
ani swoich polskich korzeni. W 2011 r. w kościele parafialnym w Ka-

mionnej zawarł związek małżeński z Moniką Puchalską. Z panią Moniką, która 
– jak sam przyznał – była jego pierwszą i jedyną kobietą, ma dwoje dzieci: syna 
Louisa i córkę Mayę. Obecnie gra w drużynie Vissel Kobe (Japonia). Udziela się 
m.in. w chrześcijańskiej organizacji „Arka” pomagającej ubogim dzieciom.

Oni są katolikami

Gary Sinise 
Amerykański aktor, reżyser, muzyk i  producent filmowy. 
Znany jest widzom głównie jako odtwórca głównej roli w se-
rialu CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku. Grał również m.in. 
w filmach: Myszy i  ludzie, Forrest Gump. Zdobył wiele prestiżowych 
aktorskich nagród. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Nicholas Sparks
52-letni amerykański pisarz jest autorem wielu książkowych 
bestsellerów, znanych także w Polsce. Wielu bohaterów jego po-
wieści ucieleśnia katolickie ideały i ma katolickie poglądy. Pisarz 
mieszka w  Północnej Karolinie (USA), jest żonaty i  ma pięcioro 
dzieci. Wraz z żoną założył chrześcijańską szkołę i sponsoruje wiele 
dzieł miłosierdzia.
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ne zjednoczenie z Nim, to takie 
zjednoczenie nie zaistnieje. 

A co w przypadku ofiarowania 
odpustu za zmarłych?
Odpust za zmarłych ofiarowu-
jemy na sposób wstawiennic-
twa. To jest ważne sformułowa-
nie. To znaczy, że jest to jedna 
z form modlitwy za zmarłych. 
Odwołując się do zasług Chry-
stusa, podejmuję wskazane 
przez Kościół praktyki. Msza 
Święta ofiarowana za zmar-
łych jest większym darem niż 
odpust, ale poza Mszą Świętą 
należy on do największych da-
rów, jakie możemy ofiarować 
zmarłym. Niewłaściwe jest my-
ślenie, że gdy ktoś odprawi je-
den odpust, to wtedy zwalnia 
automatycznie jedną duszę 
z czyśćca.

Wśród warunków do zyskania 
odpustu spowiedź, Komunia 
Święta czy wykonanie czynno-
ści związanej z danym odpu-
stem są dość zrozumiałe. A jak 
należy rozumieć „nieprzywią-
zanie do grzechu”?

Po co obok sakramentu pokuty 
są jeszcze w Kościele odpusty?
Kościół od swoich początków 
miał świadomość, że człowiek 
grzeszy i  zasługuje na karę. 
W pierwszym tysiącleciu w spra-
wie darowania kary za grzechy 
gorliwie się modlono i przyzy-
wano zasług świętych i męczen-
ników. Odpusty sensu stricto 
pojawiły się w średniowieczu. 
Temat darowania kary, zwłasz-
cza osobom zmarłym, powrócił, 
gdy wieloletnią i ciężką pokutę, 
która była równocześnie karą, 
zamieniono na znaną nam dziś  
– realizowaną najczęściej po-
przez jakąś modlitwę – stosun-
kowo lekką pokutę.
Przełomowym momentem był 
rok 1300, kiedy zaczęto obcho-

dzić wielkie jubileusze odkupie-
nia, z którymi papieże wiązali 
możliwość uzyskania odpustów. 
Przez pielgrzymkę jubileuszową 
i odwołanie się do zasług Chry-
stusa można było zyskać daro-
wanie kar. 

Później pojawiło się wiele nad-
użyć, np. kupczenie odpustami...
Skłonność do nadużyć w różnych 
sferach życia religijnego od za-
wsze była i nadal jest w Kościele. 
Wiele praktyk pobożnościowych 
spłyca się albo wykorzystuje do 
własnych celów. Ale trzeba jasno 
powiedzieć, że papieże zawsze 
krytykowali nadużycia i wyja-
śniali znaczenie odpustów. So-
bór Trydencki potwierdził, że na-
uka o odpustach jest nauką Ko-

Chodzi o zachowanie tej posta-
wy, którą ma się w czasie spo-
wiedzi. Kto potrafi się dobrze 
wyspowiadać i godnie przyjąć 
Komunię Świętą, ten potrafi zy-
skać odpust. Zyskiwanie od-
pustu nie jest bowiem czymś 
większym lub trudniejszym niż 
spowiedź czy Komunia Świę-
ta. Skłania jednak do głębszej 
refleksji i może mieć wpływ na 
sposób przeżywania sakramen-
tów świętych. Gdybym o moim 
przywiązaniu do grzechu my-
ślał dopiero wtedy, gdy chcę 
zyskać odpust, to byłoby to za 
późno. Muszę o tym pamiętać, 
gdy chcę przyjąć sakrament po-
kuty i zjednoczyć się z Jezusem 
w Komunii Świętej. To, co nastę-
puje później, a więc zyskanie od-
pustu, jest utrwaleniem i pogłę-
bieniem tego, co dokonało się 
wcześniej, czyli przyjęcie sakra-
mentów świętych. 

Ksiądz modlitwę w intencjach 
Ojca Świętego pięknie określił 
jako akt miłości bliźniego. Czę-
sto ten warunek jest mylony 
z modlitwą za samego papieża.

Chodzi rzeczywiście o modli-
twę w tych intencjach, w któ-
rych modli się papież, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby wte-
dy pomodlić się także za niego. 
Jeśli podejdziemy do tego od 
strony prawnej, to ten warunek 
spełnimy, odmawiając krótkie 
modlitwy, np. Ojcze nasz i Zdro-
waś, Maryjo. Ale gdy wejdzie-
my trochę głębiej, to dostrzeże-
my wielki sens tej modlitwy. Je-
śli dostrzeżemy ten sens, to nie 
przestaniemy na formalnie wy-
maganych aktach, ale będzie-
my modlili się więcej i dłużej, 
bo wiemy, po co to robimy. Je-
śli nie ma w nas miłości do dru-
giego człowieka, to nasze dzia-
łania będą nieszczere, niepełne, 
niedojrzałe. Kiedy modlimy się 
z papieżem, jednocząc się z ca-
łym Kościołem, a do tego robi-
my to regularnie i intensywnie, 
to ta modlitwa staje się przygo-
dą, a nie jedynie wypełnianiem 
warunków. 

Ksiądz wspomniał, że człowiek 
nie zawsze jest w stanie przyjąć 
pełnię łaski od Pana Boga. To 
z tego powodu Kościół dzieli od-
pusty na zupełne i cząstkowe?
Odpust zupełny to darowanie 
całej kary przed Bogiem za grze-
chy, które zostały odpuszczone, 
a odpust cząstkowy to darowa-
nie części tej kary. Co to oznacza 
w przeżyciu duchowym, będzie 
jasne tylko dla tych, którzy prak-
tykują odpusty. Wtedy się nie 
rozstrzyga, czy w danym dniu 
zyskałem odpust zupełny czy 
cząstkowy. Mam świadomość, 
że istnieje pewien skarbiec Ko-
ścioła, pewna duchowa prze-
strzeń, gdzie jest gorąco od mi-
łości Chrystusa, Maryi, Kościoła. 
Ja chcę wejść w ten świat miłości 
– chcę być przez niego dotknię-
ty, uzdrowiony.
Dla mnie odpusty są takim skar-
bem, że codziennie staram się 
po niego sięgać. Zwłaszcza za 
zmarłych, bo potrzebują pomo-
cy. Jeśli nie codziennie, to często 
i regularnie. Wszelka nasza mo-
dlitwa jest ważna, ale dar odpu-
stów należy do tych niezwykle 
skutecznych i cennych.

Rozmawiał 
Przemysław Radzyński

odaj chusteczkę”, 
„potrzymaj kubek” 
– jak reagujecie na 

tego typu zdania? Założę się, że 
większość z nas w pierwszym 
przypadku rozejrzy się dookoła 
za chusteczkami, bądź – to raczej 
o paniach – sięgnie do torebki. 
Drugie zdanie zapewne wywoła 
u nas automatyczny gest wycią-
gniętej ręki. 

Nie będę pisać tu o grama-
tyce języka polskiego i fachowo 
nazywać użytej formy czasow-
nika. W końcu to nic innego jak 
wezwane do działania, na które 
odpowiadamy i z którym wie-
my, co dalej zrobić. A gdy słysz-
my: „Zatrzymaj aborcję”, czy 
odruch jest równie bezwa-
runkowy? Czy raczej dopo-
wiadamy tylko – czasem 
w myślach – to rozsądny 
projekt ustawy mający 
chronić życie dzieci? 

Nie bez powodu 
inicjatorzy tej akcji, 
która – podkreślmy 
to jeszcze raz – ma na 

celu zakazanie zabijania w pol-
skich szpitalach dzieci choćby 
dlatego, że ktoś podejrzewa 
u nich upośledzenie, używają 
czasownika „zatrzymaj” w for-
mie wzywającej każdego z nas 
do reakcji. 

To nie jest projekt ustawy ja-
kiejś tam grupy obywateli. To od-
powiedzialność, którą obarczyli 
nas jest autorzy. I chwała im za 
to! Jeśli zabraknie choćby ruchu 
dłoni pozwalającego złożyć pod-
pis pod projektem „Zatrzymaj 
aborcję”, warto mieć świado-
mość, że odpowiedzieliśmy ne-
gatywnie na wezwanie do rato-
wania nienarodzonych dzieci. Ro-

bert Baden Powell – założyciel 
skautingu – na swoim grobie 

ma wyryty znak patrolowy 
oznaczający: „wykonałem 

zadanie, poszedłem do 
domu”. Kobieca intu-
icja podpowiada mi, 
że przed nami wszyst-
kimi ważne zadanie.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew
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Potrzymaj kubek 
i zatrzymaj aborcję

O duchowym skarbcu Kościoła, w którym jest gorąco od 
miłości Chrystusa, a z którego możemy czerpać m.in. 

łaskę odpustów za siebie samych oraz za naszych blis-
kich zmarłych, opowiada ks. dr Stanisław Szczepaniec 

– konsultor Konferencji episkopatu Polski ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Odpusty – dar Kościoła dla żywych i zmarłych

ścioła. Zasługi Chrystusa są tak 
wielkie, że zawsze możemy się 
do nich odwoływać – nie tylko 
dla odpuszczenia winy, ale także 
z prośbą o darowanie kary. Kara 
to jest poważna sprawa w życiu 
człowieka.

O jakich karach właściwie mo- 
wa, skoro w  czasie spowie-
dzi przebaczane są nam nasze  
grzechy?
Odpust darowuje „karę przed Bo-
giem”. Pan Bóg karę traktuje jako 
pewne lekarstwo. To nie jest coś 
nałożonego dodatkowo, ale sku-
tek grzechu. 
Istotą kary jest oddalenie od 
Boga. W nas powstały pewne 
przyzwyczajenia i nawyki – czę-
sto mówi się, że jest to „nieupo-
rządkowane przywiązanie do 
stworzeń”. Człowiek tak przy-
wiązał się do wartości tego 
świata, że Pana Boga zepchnął 
na dalszy plan. A to burzy po-
rządek w świecie moralnym 
i duchowym. Odpust może ten 
porządek naprawić, czyli przy-
wrócić w życiu człowieka na-
leżne miejsce Bogu, a przez to 
uporządkować cały wewnętrz-
ny świat człowieka.

Ta nasza kara objawia się jakoś 
w życiu zewnętrznym?
Nie zawsze. Mówimy o rzeczy-
wistości wiary, a nie psychologii 
czy socjologii lub solidarności 
społecznej, chociaż wszystko ma 
swoje odniesienia czy promie-
niowanie w codziennym życiu. 
Temat odpustów jest tematem 
wiary. Jeśli wierzę, to wiem, że 
przez grzech zawiniłem i zasłu-
żyłem na karę, a największą jest 
oddalenie od Boga.

Odpust wspomaga dar, który 
płynie z rozgrzeszenia sakra-
mentalnego, żeby pełniej po-
wrócić do Pana Boga?
Dla mnie odpust jest darem dla 
wytrwałych. Najpierw trzeba 
się wyspowiadać, czyli powie-

dzieć Panu Bogu: „nie chcę grze-
chu, odrzucam grzech”. Później 
trzeba iść do Komunii Świętej, 
czyli zjednoczyć się z Bogiem. 
Następnie należy się pomodlić 
w intencjach Ojca Świętego, 
a to oznacza modlitwę za ludzi  
– to jest akt miłości bliźniego. Je-
śli człowiek spełni te warunki, to 
teraz może się zwrócić do Pana 
Jezusa, żeby darował mu karę za 
grzechy, czyli usunął z wnętrza 
to, co jest oddaleniem od Niego.

Do zyskiwania odpustów trze-
ba dojrzeć...
W sakramentach świętych, a tak-
że w łasce odpustu Bóg ofiaro-
wuje całą swoją bliskość, ale czło-
wiek nie zawsze potrafi ją przy-
jąć. To dzieje się stopniowo. Od-
pusty to jest pewien proces. Bóg 
darowuje całą karę, ale człowiek 
jest tak przywiązany do spraw 
tego świata, że nie chce tak żyć 
i nie umie tak żyć, i z powrotem 
wraca na stare drogi. Ale jeśli 
przyjmuje te dary, to jego wnę-
trze stopniowo się zmienia. Cza-
sem nawet w sposób namacalny 
człowiek odczuwa, że jest bliżej 
związany z Bogiem, że On jest 
ważniejszy w jego życiu, niż był, 
że zmniejsza się oddalenie, a po-
jawia się bliskość, wręcz serdecz-
ność z Bogiem. I to jest owoc 
wszystkich duchowych praktyk 
– spowiedzi, Komunii Świętej, 
modlitwy, adoracji, a także od-
pustów. Odpusty są tutaj jedną 
z wyróżnionych przez Kościół 
form pomocy. 

„Gdyby się wydarzyło tak, że 
umarlibyśmy zaraz po spowie-
dzi, to trafilibyśmy do czyśćca, 
a gdybyśmy umarli po uzyska-
niu odpustu zupełnego, to na 
pewno do nieba” – ile jest praw-
dy w tym stwierdzeniu?
Do nieba wejdą tylko ci, którzy 
nie mają w sobie ani cienia ego-
izmu, ani śladu przywiązania 
do spraw tego świata. Do nie-
ba wejdą tylko ci, którzy dosko-
nale kochają. Człowiek musi się 
pozbyć wszelkiego braku, gdyż 
jest on przeszkodą w wejściu do 
nieba. Do nieba nie da się wejść 
wybrakowanym. Do nieba moż-
na wejść tylko doskonałym. Czy 
takimi jesteśmy po zyskaniu od-
pustu? Bóg może taki dar ofiaro-
wać człowiekowi, czego przykła-

dem jest łotr z krzyża. Człowiek 
jednak musi chcieć usunąć ze 
swego serca wszystko, co unie-
możliwia doskonałe zjedno-
czenie z Bogiem. Dar odpustu 
w tym pomaga, ale nie jest on 
panaceum na wszystkie proble-
my, z którymi człowiek odchodzi 
z tego świata. Doskonałość nie 
jest czymś, co można człowieko-
wi wlać bez jego zgody i współ-
pracy.

O jaką doskonałość chodzi?
To nie jest tak, że stanę się dosko-
nały, jak odpokutuję pewną karę. 
To jest ludzkie rozumienie. Biblij-
ny sposób rozumienia mówi, że 
ostatecznie chodzi o miłość. Je-
żeli nie nauczymy się doskona-
le kochać, to – w moim odczu-
ciu – będziemy się tego uczyli 
w czyśćcu. 
Odpust, czyli darowanie kary 
przed Bogiem, nie rozwiązuje 
jeszcze wszystkich problemów, 
bo jest jeszcze kara przed ludź-
mi. Jeśli ja kogoś okradnę, jeśli 
komuś zniszczyłem życie albo 
zaniedbałem coś, co do mnie 
należało, i ktoś z tego powodu 
cierpi, to powinienem te sprawy 
załatwić.

Odpust tego nie załatwia?
Nie automatycznie. To nie dzie-
je się na zasadzie dekretów. Ktoś 
odpokutował 10 lat w czyśćcu, 
zapada decyzja, jest wolny, wy-
chodzi z więzienia – nie ma cze-
goś takiego. Człowiek jest osobą. 
Wyjść z więzienia to znaczy wyjść 
z egoizmu, nauczyć się kochać.

Dlaczego możemy odpusty 
ofiarować tylko za samego sie-
bie i za zmarłych, a nie możemy 
już za drugiego żyjącego czło-
wieka?
W sensie ścisłym odpust jest 
tylko darem dla mnie. W sakra-
mencie pokuty darowana mi jest 
wina, a w odpuście darowana mi 
jest kara. Jedno i drugie dotyczy 
mojej relacji z Bogiem. Nikt nie 
może wejść tak bardzo na ob-
szar mojej relacji z Bogiem, żeby 
mnie zastąpić. To sprawa mię-
dzy mną a Bogiem. Inni mogą 
mnie wspierać, mogą mi po-
magać, ale jeśli ja sam nie zwró-
cę się do Boga z prośbą, aby mi 
przebaczył grzechy i darował mi 
karę, która uniemożliwia mi peł-

fot. m
. Pabis

Trójca święta i dusze czyśćcowe, mal. Corrado Giaquinto
Święty Bernard uwalnia dusze czyśćcowe podczas Mszy Świętej, Jacob Neefs

R e K L A M A
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Czym dla Pana jest wiara w Boga?
Wiara jest najważniejsza. To, że teraz je-
stem blisko Dekalogu, absolutnie trzy-
ma mnie przy życiu. Jestem po różnych 
życiowych przejściach, które prowadziły 
mnie światowymi szlakami. Jednak moja 
rodzina: babcia, dziadek, mama, tata, wuj-
kowie, ciotki, oni wszyscy wychowywali 
mnie w atmosferze wiary. Już od małego 
prowadzili mnie do kościoła – byłem mi-
nistrantem, jeździłem na pielgrzymki do 
Matki Bożej do Piekar Śląskich, śpiewałem 
różne pieśni...Kiedy dorastałem, zaczęło się 
poznawanie życia, które prowadziło mnie 
w różne strony. To takie oczywiste, że mło-
dy człowiek jest ciekawy świata. Jako stu-
dent akademii muzycznej, po śmierci ojca, 
znalazłem się na scenie rockowej. To był 
szok. Nagle stałem się gitarzystą basowym 
grupy Breakout. Wchodziłem w dziwny 
świat. Kiedy jesteś na wzniesieniu, wtedy 
różnie z tobą jest. Jak się temu poddasz... 
Na szczęście w moim przypadku 
zawsze czuwał nade mną 
anioł. W moim przekona-
niu opiekował się mną 
także mój świętej pa-
mięci tata. On za ży-
cia jako sztygar na 
kopalni pracował 
czasem trzy, cztery 
nocki pod rząd, żeby 
zarobić na rodzinę. 
Potem, kiedy odszedł, 
zawsze czuwał nade 
mną.

Ale odszedł Pan od grupy Breakout...
I zacząłem grać w piwnicach. Szedłem nie-
siony przez moich ukochanych... Nagle się 
okazało, że to ćwiczenie ma sens, że gram 
z grupą Niemen, poznaję Czesława, gramy 
na całym świecie, na największych festiwa-
lach, wydajemy cudowne płyty.
W ciągu dwóch, trzech lat nastąpiła we 
mnie ogromna metamorfoza... Potem był 
SBB – zespół, który był wszędzie lubiany; 
w czasach prześladowań w Polsce był ze-
wem wolności. Graliśmy Freedom, wiele 
koncertów... To było niezwykłe pod każ-
dym względem. Do dziś zresztą ta etykie-
ta nam pozostała. Ten czas był zupełnie 
niezwykły – poznawałem świat, ludzi... Do 
domu wracałem, jak mówi się po śląsku, 
„ściorany”. Kładłem się do łóżka, a mama 
zawsze w niedzielę przypominała mi o ko-
ściele. Mama o to dbała, zawsze była w nur-
cie wiary i jej zależało, żebym ja też się trzy-
mał Pana Boga. Ona była moim menadże-
rem. Zawsze mi mówiła: „Ta twoja muzyka, 
Józek, trzyma mnie przy życiu”.

R e K L A M A

Wiara jest 
najważniejsza

Codziennie się modlę. Każdego dnia rano 
jestem w kościele i na cmentarzu, z sza-
cunkiem do pokoleń. W ten sposób wy-
rażam wdzięczność tym, którzy mnie 
w życiu prowadzili. Czasami też zagram 
coś, ale to rozpoczęcie dnia prawie za-
wsze wygląda w ten sposób. 
Mogę powiedzieć, że praktycznie każde-
go dnia się nawracam – za to dziękuję Bo-
żemu miłosierdziu. 

Dziękuję za rozmowę.

fot. m. Pabis

Rozmowa z Józefem Skrzekiem, 
polskim multiinstrumentalistą, 
wokalistą i kompozytorem.

Szczególny czas w Pana karierze to lata ‘80...
Wtedy nastąpiły roszady w tzw. showbiz-
nesie, a ja miałem wyjeżdżać w świat... 
W Polsce działa się rewolucja Solidarno-
ści... W końcu zostałem i zacząłem grać po 
kościołach... Czułem, że tak trzeba. To była 
pewna forma sprzeciwu. Grałem Kantatę 
Maryjną Romana Brandstaettera, którego 
zresztą poznałem osobiście. Grałem Zbliż 
się do mego serca – to był utwór, który po 
raz pierwszy zaśpiewałem, grając jeszcze 
w SBB.
Wiara się we mnie tliła, bo ona zawsze we 
mnie była. Wydaje mi się, że dopiero teraz 
zaczyna dojrzewać do tego wszystkiego, 
co się nazywa Dekalog.

W swoim repertuarze ma Pan dziś wiele 
pieśni religijnych...
Na przykład: O Panie, przebacz moje myśli, 
że nie dość jeszcze miłuję... – to są słowa Ka-
rola Wojtyły. To pieśń o trzecim przykaza-

niu Dekalogu. Grałem ją raz w Waty-
kanie i od tamtego czasu jest ze 

mną i mocno mnie prowadzi. 
Wystarczyło mi jedno spo-

tkanie z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II. Po-
wiedziałem mu: „Pieka-
ry”, a on odpowiedział: 
„Wiem, pamiętam”, bo 
przecież często tam by-

wał. Od tego czasu śpie-
wam ten utwór...

Czy łatwo mówić o wierze, 
o Panu Bogu, będąc artystą?

Trzeba mówić. Nie ma się co krępować. 
Trzeba być po prostu sobą. To, że jestem 
artystą, niczego nie zmienia we mnie. 
Trzeba mieć jednak odwagę, żeby wiarę 
przekazywać.
Oczywiście świat, w którym żyjemy, jest 
dziwny, pokręcony, ale to od nas zależy, 
czy będziemy potrafili być po właściwej 
stronie, czy będziemy sobą.
Pięknie powiedział to jeden z moich bli-
skich, że jak wchodzisz do kościoła, to 
modlisz się do Boga, a jak z niego wycho-
dzisz to przekazujesz miłość do ludzi. To 
jest piękne.

A ma Pan swojego ulubionego świętego?
Józefa... To mój patron i patron rodziny, 
a rodzina dla mnie jest najważniejsza. 
Jestem ze swoją małżonką od początku, 
mamy wspaniałe córki... To jest piękne.

Czym jest dla Pana Boże miłosierdzie?
To Boże miłosierdzie towarzyszy mi każde-
go dnia. To jest właściwa droga dla mnie. 

R e K L A M A
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     Mateusz Ochman
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S taramy się budować życie 
na tym, co sami możemy do 

niego wnieść: na własnych siłach, 
wiedzy, doświadczeniu i umie-
jętnościach. Mało kto uważa to 
za nieodpowiednie, a większość 
wręcz zasypuje nas za to pochwa-
łami. Nawet cała nasza narodowa 
kultura zdaje się gloryfikować takie 
podejście, w końcu ukuła przysło-
wia takie jak „Każdy jest kowalem 
własnego losu” czy „Przezorny za-
wsze ubezpieczony”.

Nie jestem odosobnionym 
przypadkiem. Często stawiam 
na samodzielność: SAM wiem 
lepiej, SAM zrobię dobrze, SAM 
sobie poradzę, sam, sam, 
sam... Natomiast nie-
dawno odkryłem, że 
w  ten sposób chcę 
ukryć moją słabość; 
chcę uciec od swojej 
niemocy; wyprzeć 
się swojej kruchości. 

Pragnąc na siłę pokazać całemu 
światu, że SAM dam sobie radę, 
zagłuszałem własną bezsilność, 
a ta wracała za każdym razem ze 
zdwojoną siłą. 

Dopiero zaufanie Bogu poka-
zuje, że ludzka niemoc nie jest ni-
czym złym. Zawierzona z nadzieją 
Jezusowi Chrystusowi pozwala ob-
jawić się sile Zbawiciela, która jest 
prawdziwą mocą i jedyną potęgą.

Dlatego wiem, że nie war-
to kombinować, nie warto 
szukać asekuracji w posta-
ci własnych sił, możliwo-
ści i wiedzy, ale niemalże 

dosłownie rzucić się w głę-
biny Bożej opatrzności 

i powiedzieć: „Panie, 
działaj!”. Aby, jak 
to jest napisane, 
„w Panu się chlubił 
ten, kto się chlubi” 
(1 Kor 1,31).

Aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych (2 Kor 1,9).

Będę się chlubił w Panu

Wielki i zapomniany piewca 
chwały narodowej Artur Oppman 
(1867-1931) w wierszu Pacierz za 
zmarłych tak pisał o tych, którzy 
oddali życie za Ojczyznę: „Gdzie 
są ich groby? Polsko! Gdzie ich 
nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg 
wie na niebie”. Słowa te zacytował  
św. Jan Paweł II Wielki, przyklę-
kając przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie podczas 
pierwszej pielgrzymki apostolskiej 
do Ojczyzny 2 czerwca 1979 r. 

Proponuję, byśmy w listopa-
dzie br. przystąpili przy grobach 
naszych Rodaków spoczywają-
cych aż na dziewięciu cmenta-
rzach w Ziemi Świętej. Są to głów-
nie groby żołnierzy z III dywizji 
Strzelców Karpackich generała 
Stanisława Kopańskiego i II Kor-
pusu generała Władysława Ander-
sa. Ci ostatni, wyprowadzeni z nie-
ludzkiej ziemi, przeszli przez Iran, 
dotarli do Cisjordanii i Jerozolimy. 

Największa polska nekropo-
lia znajduje się właśnie w Świętym 
Mieście. Spoczywają na niej nie 

tylko żołnierze, lecz tak-
że osoby cywilne i całe 
rodziny, które uciekły 
z armią Andersa. Wy-
cieńczeni w sowieckich 
łagrach głodem i choro-
bami, a potem wyczer-
pującym marszem do-
tarli aż tam. I – nie ma-
jąc siły udawać się dalej 
w nieznane albo podej-
mując leczenie – pozo-
stali w Palestynie dłużej 
i zmarli w Świętym Mie-
ście. Na cmentarzu są 
też groby rodzin żołnie-
rzy i osób towarzyszą-
cych armii, a nawet gro-
by małych dzieci, które 
nie wytrzymały trudów 
tułaczki.

Przez ponad pół wieku pol-
skimi mogiłami opiekowały się 
ofiarnie wyłącznie polskie siostry 
elżbietanki prowadzące w Jerozo-
limie dwa domy dla polskich piel-
grzymów. Władze komunistycz-
ne nie chciały bowiem pamiętać 

o naszych bohaterach, którzy zo-
stali na wieki w Jerozolimie i nie 
dotarli już pod Monte Cassino.

10 września 2006 r. przybył na 
cmentarz – czego nie uczynił ża-
den z jego poprzedników – śp. pre-
zydent Lech Kaczyński. Z tej okazji 
Polska po raz pierwszy odrestau-

rowała groby. Na cmentarzu po-
stawiono i poświęcono granitowy 
obelisk z orłem polskim oraz an-
gielsko-polską tablicą. Czytamy na 
niej: „W HOŁDZIE POLAKOM SPO-
CZYWAJĄCYM NA TYM CMEN-
TARZU, OSOBOM CYWILNYM 
I ŻOŁNIERZOM II KORPUSU POL-

SKIEGO GEN. WŁADYSŁA-
WA ANDERSA, BYŁYM JEŃ-
COM I WIĘŹNIOM SOWIEC-
KICH ŁAGRÓW, ZMARŁYM 
W DRODZE DO OJCZYZNY 
W LATACH II WOJNY ŚWIA-
TOWEJ I PO JEJ ZAKOŃCZE-
NIU. POLSKA O WAS PAMIĘ-
TA! RZECZPOSPOLITA POL-
SKA, WARSZAWA-JEROZO-
LIMA 2006”.

Obecnie dopiero od 
dwóch lat wszystkie oficjal-
ne polskie delegacje przy-
bywające do Izraela mają 
w programie nawiedzenie 
polskiego cmentarza w Je-
rozolimie i złożenie kwia-
tów. Także w programach 
pielgrzymek prowadzo-
nych przez księży coraz 
częściej pojawia się mo-
dlitwa na polskim cmen-
tarzu. Z wdzięcznością my-
ślimy o siostrach elżbie-
tankach, które od począt-
ku na co dzień pielęgnują 

polskie groby, a na Wszystkich 
Świętych starają się szczególnie 
o biało-czerwone znicze z Polski 
i kwiaty. W tych dniach – z modli-
twą wdzięczności – przystańmy 
w duchu i my na polskim cmen-
tarzu w Jerozolimie. 

ks. Jerzy Banak

ks. Leszek Smoliński

Stukam do nieba
obilki, mobilki, jak najkrótsza 
ścieżka do nieba?”. Można tak 
nietypowo, jak użytkownicy CB 

radia. Albo bardziej tradycyjnie, jak zachęca 
polski zespół „2 plus 1”: „Iść, ciągle iść w stronę 
słońca / W stronę słońca aż po horyzontu kres”. 

Zaraz, zaraz, ale żeby tak do nieba pchać 
się bez zastanowienia? Nie tylko strój potrzebu-

je prania, również szata łaski 
wymaga duchowego oczysz-
czenia z grzechów. Kościół 
wierzy, że pomiędzy docze-
snością i wieczną chwałą 

w niebie jest czyściec, który 
stanowi końcowy sposób 

oczyszczenia wybra-
nych, całkowicie inny 

niż kara potępionych. 
Zakłada on, że nie-
które winy mogą 

być odpuszczone 

w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym. 
Prawdę o istnieniu czyśćca ogłosił Kościół jako 
dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. Potwier-
dził ją w XVI w. na Soborze Trydenckim, który 
zaakcentował również możliwość niesienia po-
mocy duszom czyśćcowym.

Błogosławiony Honorat Koźmiński, założy-
ciel Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz 
Czyśćcowych (1889), zauważa: „Każda posługa 
oddana choremu, każda jałmużna zaniesiona 
ubogiemu, każde słowo pociechy powiedziane 
nieszczęśliwemu, każda modlitwa odmówiona 
żarliwie, każda Msza Święta, Komunia Święta 
ofiarowana są wielką ulgą dla dusz zmarłych”. 
Od 1 do 8 listopada możemy także uzyskać od-
pust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Wa-
runkiem jest stan łaski uświęcającej i przyjęcie 
Komunii, nawiedzenie kościoła lub cmentarza 
grzebalnego i modlitwa w intencjach papie-
skich. Pamiętając o tych, którzy odeszli, módl-
my się: „Wieczny odpoczynek...”. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Przeciszowie zachęcali do odmawia-
nia różańca w październiku. Zebrani na 
orliku utworzyli „żywy różaniec”. „Róża-
niec powstał z trzymanych przez nich 
odblaskowych piłek” – wyjaśnia ks. Do-
minik Woch. – «Odblaskowe piłki» – za-
winięte w kamizelki odblaskowe – two-
rzące paciorki różańca miały podwójne 
znaczenie. Pierwsze z nich odnosiło się 
do symboliki księżyca ukazującego Ma-
ryję jako odbicie wszelkiej doskonało-
ści. Posługując się kamizelką odblasko-
wą, tę zależność ukazaliśmy w najprost-
szy sposób. Odbija ona światło tylko 

M„

Piąta Ewangelia

Polski cmentarz w Jerozolimie

R e K L A M A

wtedy, gdy spotka się z jego źródłem. Po-
dobnie i my: spotykając się z Chrystusem 
na modlitwie i przez życie sakramental-
ne, odbijamy blask Jego chwały w na-
szym codziennym życiu. Drugie znacze-
nie powiązane było z akcją promowania 
bezpieczeństwa dzieci zmierzających na 
nabożeństwa różańcowe. Dzięki kami-
zelkom odblaskowym stają się bardziej 
widoczni na drodze. Liczymy na to, iż 
nasza akcja przyczyni się do promowa-
nia modlitwy różańcowej i poprawienia 
bezpieczeństwa na naszych drogach”  
– podkreśla kapłan. 
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Zdaniem św. Maksymiliana Kolbego mi-
łości do Niepokalanej Piłsudski miał się 
nauczyć od swojej matki, cieszył się, że ro-

syjski „gnębiciel Polski korzyć się musiał przed 
Ostrobramską Panią”, a Jej wizerunek miał za-
wsze nad swoim łóżkiem. Idąc wiosną 1919 r. 
„na odsiecz Matce Boskiej Ostrobramskiej”, aby 
wyzwolić Wilno, „na intencję powodzenia wy-
prawy” przez trzy dni nie wziął do ust papiero-
sa, a „przy pierwszej bytności w oswobodzonym 
Wilnie na klęczkach przeszedł długie schody 
wiodące do cudownej kaplicy nad Ostrą Bramą”. 

Świadkiem gorącej modlitwy Piłsudskiego 
w Ostrej Bramie był również kard. Achille Ratti, 
przyszły papież. Do dziś w wileńskiej Ostrej Bra-
mie wisi wotum Piłsudskiego – plakietka z napi-
sem: „Dzięki Ci, Matko, za Wilno”. Matkę Bożą 
czcić miał również w innych miejscach, m.in. 
w Berdyczowie i w Moszczanicy koło Żywca. 
„Matka Najświętsza wzięła na siebie jakby mi-
nisterjum dobroci, bo kiedy człowiek chociażby 
na Jej obraz tylko popatrzy, to czuje się lepszym” 
– stwierdził kiedyś. „Teraz może łatwiej także 

zrozumiemy, dlaczego Matka Boża dała Mu zła-
mać hordy bolszewickie w dzień swojego wnie-
bowzięcia. Słusznie też dano Mu w zastygłe ręce 
obrazek ukochanej Królowej Ostrobramskiej, 
słusznie wyryto ten wizerunek na urnie z Jego 
sercem, słusznie włożono do trumny ryngraf 
z Matką Boską Ostrobramską” – pisał o. Kolbe.

Marszałek Polski zmarł w Warszawie 12 maja 
1935 r. o godz. 20.45. Tuż przed śmiercią spojrzał 
na wiszący nad łóżkiem wizerunek Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, uczynił (niektórzy dodają: jak 
gdyby) znak krzyża świętego i przyjął sakrament 
namaszczenia chorych.

Tej samej nocy św. Siostra Faustyna doznała 
niezwykłej wizji. Ujrzała „pełną zaszczytów i okla-
sków światowych” „duszę, która się rozłączała od 
ciała w strasznych mękach”, świadczące przeciw 
niej inne dusze i dokonywany nad nią Boży sąd. 
Zakonnica wyznała później ks. Sopoćce, że cho-
dziło o Piłsudskiego. „Zdaje się Miłosierdzie Boże 
za przyczyną Matki Bożej zwyciężyło” – podsu-
mowała.

hb

Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski do przykładnych ka-
tolików raczej nie należał. „To typowy Polak (polski inteligent). Co 
do istnienia Boga ma poważne wątpliwości, a jednocześnie do Mat-
ki Bożej gorące nabożeństwo” – stwierdził ówczesny prymas Polski  
ks. kard. Aleksander Kakowski. Marszałek Polski miał jeden szczegól-
ny „katolicki” rys – był wielkim czcicielem Ostrobramskiej Matki Bożej  
Miłosierdzia. I to go uratowało. Najlepsza z Matek nie zwykła opuszczać 
swoich dzieci w potrzebie...

Jak Maryja 
Marszałka uratowała
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Listopad jest miesiącem, w którym 
tłumnie nawiedzamy cmentarze. 
Warto się pomodlić za dusze spo-
czywających na nich zmarłych. Ko-
ronkę, którą poniżej przytaczamy, 
można odmówić w kilka minut.

Na początku żegnamy się mówiąc:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Na trzech początkowych paciorkach składamy akt wiary, nadziei 
i miłości: 

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną. 
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry. 
Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości. 
Na małych paciorkach 10 razy odmawiamy wezwanie: 
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. 

Kończymy znakiem krzyża i modlitwą: 
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę 

i proszę, abyś ją przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące (albo: za duszę 
nieznaną).

Krótka koronka za zmarłych

Chrystus z Bożej perspektywy
Jednym z najbardziej niezwykłych wize-

runków Ukrzyżowanego Chrystusa jest szkic 
wykonany przez wielkiego mistyka karmelitań-
skiego św. Jana od Krzyża. To właściwie prze-
lana na papier mistyczna wizja, której święty 
Hiszpan doznał między 1574 a 1577 r., modląc 
się w wewnętrznej galerii klasztoru Wcielenia 
w Avili (pełnił tam wówczas posługę spowied-
nika).

W ten sposób naszkicowany został pełen 
ekspresji wizerunek Jezusa widziany z niezwy-
kłej „Bożej” perspektywy, dzieło, do którego 
powstania przyłożył swą „rękę” sam Bóg. Nie-
wielkie dziełko hiszpańskiego mistyka stano-
wiło również jedną z inspiracji dla genialnego 
artysty i wielkiego ekscentryka Salvadora Dali 
do namalowania w 1951 r. obrazu Chrystus 
św. Jana od Krzyża. Przyjrzyj się zatem dobrze 
temu niezwykłemu szkicowi, a być może także 
w Twoim przypadku spełni on funkcję, którą 
Jan od Krzyża przypisywał świętym obrazom 
– pobudzi Twoją „wolę i pobożność” i „po-
zwoli” Ci „ulecieć ku Bogu żywemu”.

Czy odmawiając Zdrowaś Maryjo, czyli Pozdrowienie 
Anielskie, zastanawiałeś się kiedyś nad znaczeniem słów 
„owoc żywota Twojego”? Czy wiesz, co znaczy w tym zesta-
wieniu słowo „żywot”? Niektórzy (przez analogię do „Żywo-
tów świętych”) sądzą, że chodzi o „życie” – Jezus miałby być 
owocem życia Maryi. Nie tędy jednak droga. Staropolskie 
słowo „żywot” oznacza bowiem „brzuch”, a cały fragment  
– w nawiązaniu do słów św. Elżbiety – tłumaczony bywa tak-
że jako „owoc Twojego łona”. 

Słowo „owoc” też ma swoje ukryte znaczenie. Nawiązuje 
do biblijnego „owocu” zerwanego w raju przez nieposłuszną 
Bogu Ewę. Spożycie jabłka z drzewa poznania dobra i zła 
sprowadziło grzech, nagość, ból i wygnanie z raju, spożywa-
nie Jezusa – błogosławionego „owocu” „nowej Ewy”, czyli 
posłusznej i poddanej Bogu Maryi – jest źródłem wszelkiego 
dobra: zbawienia i życia wiecznego.

W rozpoczynającym modlitwę słowie „zdrowaś” nie 
chodzi natomiast o „zdrowie”, ale o powitanie: „Bądź po-
zdrowiona” – po łacinie: „Ave”.

Czy wiesz, skąd wzięły się po-
wiedzenia: „Kto pod kim dołki 
kopie, sam w nie wpada”, „Kto sieje 
wiatr, zbiera burzę”, „Nie samym 
chlebem żyje człowiek...”, „Nikt nie 
jest prorokiem we własnym kra-
ju”? Już się domyślasz? Tak właśnie, 
w bezpośredni lub w nieco mniej 

oczywisty sposób utworzone zo-
stały ze zdań i opowieści zawartych 
w Biblii. Frazy te to jedynie czubek 
góry lodowej tzw. biblizmów. Z Pi-
sma Świętego zaczerpnięte zostały 
bowiem również takie związki fra-
zeologiczne, jak np.: „przechodzić 
gehennę”, „palec Boży”, „umywać 
ręce”, „salomonowy wyrok”, „wilk 

w owczej skórze”, „służyć ma-
monie” czy... „strój adamowy”.

Nie paraduj 
w adamowym stroju!

Kosmiczny 
Chrystus

Tajemnice 
„zdrowaśki”
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