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„Każdy spektakl zaczynam zawsze od modlitwy, 
oddając go Panu Jezusowi i MatceBożej. Zapra-
szam Ich i tych wszystkich świętych, o których 
wiem, że szukam ich wsparcia i których pomocy 
oczekuję. To jest dla mnie normalne...”.

Moja praca 
opiera się 

na modlitwie 

Halina Łabonarska 

Chusta 
z Manoppello Cud 

Hanny 
Chrzanowskiej

O granicach 
w internecie 

Ks. bp 
Marek Solarczyk
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Drodzy Czytelnicy!

Przed kilkoma dniami rozpoczęliśmy 
Wielki Post. Mamy nadzieję, że „Dobre No-
winy” pomogą Wam w dobrym przeży-
ciu tego czasu nawrócenia. Przeczytacie 
w nich m.in. o niezwykłych płótnach, któ-
re były świadkami śmierci i zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Zachęcamy do 
uczestnictwa w drodze krzyżowej, przy-
pominając jednocześnie obietnice, jakie 
złożył sam Pan Jezus wszystkim, którzy 
będą uczestniczyć w tym nabożeństwie. 

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy 
z przyjemnością sięgną po wywiady z ak-
torką Haliną Łabonarską oraz z ks. bp. Mar- 
kiem Solarczykiem.

Kochani!
Z radością dzielę się informacją, że 

„Dobre Nowiny” rozchodzą się jak „ciepłe 
bułeczki”. Już teraz brakuje nam egzem-
plarzy, które moglibyśmy posłać chętnym 
w świat. Wielu nie otrzymuje takiej ilości, 
jaką potrzebuje. Zwracamy się więc do 
Was z prośbą o pomoc w sfinansowaniu 
naszego miesięcznika. Każda złotówka to 
kolejne egzemplarze „Dobrych Nowin”. 

Może macie znajomych, firmy, które 
chciałyby się u nas zareklamować. Pole-
cajcie im nasz magazyn.

Za każdy dar z serca Wam dziękujemy!

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Znani i lubiani są z nami

fot. M
. Talarek
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Stowarzyszenie Rafael

Cezary Pazura

Film przedstawia przejmujący obraz na 
styku dokumentu i fabuły. Oglądając go, 
poznajemy niezwykłego kapłana, który nie 
wahał się konsekwentnie podążać drogą 
sumienia w najczarniejszych latach powo-
jennej Polski. „Starałem się pokazać praw-
dziwego duszpasterza, który jako wierny 
sługa Jezusa i Maryi, głosząc chwałę Boga, 
gotów był na największe poświęcenia. Dzi-
siaj, w zlaicyzowanym świecie bardzo po-
trzeba nam takich kapłanów – duchowych 
przewodników” – zaznacza Walusiak.

Ksiądz Władysław Gurgacz (1914-1949) 
był kapelanem Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej. Głosił prawdę w cza-
sach zniewolenia, ratował zbłąkane dusze, 
prowadził ludzi do Boga. Idąc za głosem 
sumienia, trwał do końca przy młodych 

żołnierzach, którzy z bronią 
w ręku przeciwstawiali się 
komunistycznemu reżimo-
wi. W 1939 roku, na począt-
ku swej kapłańskiej drogi, 
przed obrazem Maryi Kró-
lowej Polski złożył siebie 
w ofierze za ratowanie uko-
chanej Ojczyzny. Osiem lat 
później został skazany na 
śmierć.

„Dzisiaj trzeba poka-
zywać ludzi, którzy działali 
wbrew wszelkim przeciw-
nościom. Tacy byli właśnie 
Żołnierze Wyklęci walczą-
cy i hołdujący wartościom: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. Ksiądz Władysław Gurgacz był 

jednym z nich. On dosłownie 
łączył walkę duchową, ratu-
jąc zbłąkane dusze dla Chry-
stusa, z działalnością na rzecz 
odzyskania przez Polskę peł-
nej suwerenności” – podkreśla 
Dariusz Walusiak, dodając, że 
przedstawiona w filmie histo-
ria to poruszająca opowieść 
o wolności, poświęceniu dla 
ideałów i głębokiej wierze.

Archiwalne fotografie, 
zapiski kapłana, świadectwa 
przeplatają się ze scenami fa-
bularnymi, w których znako-
mitą kreację głównego boha-

tera stworzył Wojciech Trela.
mp

fot. Rafael Film

Święty Stanisław Kostka 
w wieku 14 lat razem ze starszym 
bratem Pawłem został wysłany na 
naukę do szkół jezuickich w Wied-
niu. W grudniu 1565 r. ciężko za-
chorował. W nocy miał wizję, 
w której św. Barbara z dwoma 
aniołami przyniosła mu Komunię 
Świętą. Doświadczył też drugiej 
wizji, w której Matka Boża z Dzie-
ciątkiem Jezus pochyla się nad 
nim i składa mu w ramiona Dzie-
ciątko. Rano św. Stanisław Kostka 
wstał zupełnie zdrowy.

Stanisław chciał wstąpić do 
zakonu jezuitów, ale nie otrzy-
mał zgody rodziców. W sierp-
niu 1567 r. pieszo, w przebraniu, 
uciekł z Wiednia. Chłopiec dotarł 
do Dylingi w Bawarii, gdzie zgło-
sił się do Piotra Kanizjusza. Ten 
wysłał go do Rzymu, gdzie Fran-
ciszek Borgiasz 28 października 
1567 r. przyjął go do nowicjatu. 
Jako osiemnastolatek złożył ślu-
by zakonne. 10 sierpnia 1568 r. 
nagle zachorował na malarię. 
Zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzy-

mie. Na jego pogrzeb przybyły 
tłumy. Jest m.in. patronem Pol-
ski, diecezji płockiej, ministran-
tów oraz dzieci i młodzieży. 

Uroczystości
Od 1 stycznia w Polsce ob-

chodzimy Rok św. Stanisława 
Kostki. W jego programie zna-
lazła się m.in. peregrynacja re-
likwii świętego. Wyznaczono 
szesnaście miejsc świętych, 
w których można otrzymać od-
pust zupełny. Odbędą się też 
konkursy i imprezy sportowe. 
Świętemu Stanisławowi Kostce 
zostaną poświęcone także m.in. 
Płockie Dni Pastoralne w kwiet-
niu, Diecezjalne Dni Młodych 
i  Marsze dla Życia i  Rodziny 
w czerwcu, Piesza Pielgrzymka 
Diecezji Płockiej na Jasną Górę 
w sierpniu, Ogólnopolska Piel-
grzymka Dzieci i Młodzieży do 
Rostkowa i Przasnysza pod ha-
słem „KOSTKA znaczy więcej”. 
Natomiast liturgiczną uroczy-
stość ku czci św. Stanisława Kost-
ki 18 września poprzedzi specjal-
ne Triduum.

mp

Rostkowo to niewielka miejscowość na Ma-
zowszu. To właśnie tam w 1550 r. przyszedł 
na świat św. Stanisław Kostka, który jest 
patronem dzieci i młodzieży, a także Pol-
ski. W tym roku obchodzimy 450. rocznicę 
śmierci świętego i z tego powodu obecny 
rok jest jemu poświęcony. 

„Niech przeżywany zatem w tym du-
chu Rok Świętego Stanisława Kostki stanie 
się czasem, w którym będziemy od siebie 
więcej wymagać. Może to być zerwanie 
z lenistwem duchowym i intelektualnym, 

zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczycie-
la lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej in-
tencji. Zapraszamy Was również – na poziomie parafii, duszpasterstw, 
ruchów, seminariów i zgromadzeń zakonnych – do pogłębiania reflek-
sji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed młodymi 
katolikami w Polsce.

Bierzcie przykład ze św. Stanisława Kostki, przygotowując się do 
sakramentu bierzmowania. Apelujcie wraz z nami do ludzi kultury 
i środków społecznego przekazu, aby przez ciekawe filmy, przedsta-
wienia teatralne, audycje i inne formy przekazu przywracali pamięć 
o Stanisławie. Pielgrzymujcie do Rostkowa – miejsca jego narodzin 
i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, a także do katedry płockiej z jej 
pięknym ołtarzem tego świętego oraz grobowcami władców Polski 
i Mazowsza. Młodzi mobilizujcie waszych rodziców i duszpasterzy, by 
nie bali się wymagać od was i od siebie «rzeczy większych»”.

Z Listu Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki

W 1926 r. do kościoła w Rostkowie zostały sprowadzone 
z Rzymu relikwie św. Stanisława Kostki. 12 maja 2000 r.  
kościół w  Rostkowie został ustanowiony sanktuarium 
diecezjalnym św. Stanisława Kostki. W świątyni, w ołta-
rzu, znajduje się rzeźba św. Stanisława Kostki odbierają-
cego z rąk Matki Bożej Dzieciątko Jezus. 

Od pewnego czasu 14 lutego wiele osób, 
zwłaszcza młodych, obchodzi tzw. Walentyn-
ki, czyli dzień zakochanych. We Włoszech zaś 
w wielu miejscach dzień później, czyli 15 lute-
go świętuje się Faustynki, czyli dzień ludzi sa-
motnych, singli. Wiąże się to z przypadającym 
na ten dzień wspomnieniem św. Faustyna.

Święty Faustyn to kapłan i męczennik 
z II w. W ikonografii występuje zazwyczaj ze  
św. Jowitą. Nie mamy o nim wielu wiadomości 
i nie do końca możemy powiedzieć, dlaczego 
to właśnie jego uczyniono patronem singli. Le-
genda głosi, że św. Faustyn sprzyjał młodym 
dziewczętom, tzn. młode panny często dzię-

ki jego pomocy spotykały swoich przyszłych 
mężów.

Dawne podania mówią o tym, że św. Fau-
styn, zgodnie z wyrokiem gubernatora Italico, 
został skazany na rozszarpanie przez dzikie 
bestie. Kara ta została nałożona na świętego, 
gdyż nie chciał się on wyrzec wiary w Pana 
Boga. Dzikie zwierzęta nie ruszyły jednak 
Faustyna. Przyglądała się temu żona urzędni-
ka – Afra. Kobieta ta pod wpływem tego, co 
zobaczyła, nawróciła się na chrześcijaństwo 
i została po śmierci ogłoszona świętą. 

mp

„Najciekawsze w filmie Dariusza Walusiaka jest zderzenie historii ks. Gurgacza 
z otaczającą nas codziennością początków XXI wieku. Reżyser stawia bowiem uważ-
nemu widzowi szereg aktualnych pytań. Czy zamordowany przez komunistów ka-
płan może się stać wzorem dla współczesnych Polaków? Czy mogą się od niego 
uczyć dzisiejsi jezuici? Czy w końcu o ks. Gurgaczu, nazwanym przez Danutę Sucho-
rowską „Popiełuszką lat stalinowskich”, powinna się dowiedzieć cała Polska? Warto 
obejrzeć film, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć”.

dr Dawid Golik, współautor książki „Władysław Gurgacz – jezuita wyklęty”

„Kostka” 
znaczy „więcej”

Modlitwy do 
św. Faustyna

„Wszechmogący i  miłosierny 
Boże, spójrz na swój lud, który świętu-
je chwalebny dzień świętych męczen-
ników Faustyna i Jowity i jako owoc 
ich ofiary, nieustannie wlewaj w nas 
zachętę do wiary”. 


„Panie, przez zasługi Twoich 

świętych męczenników Faustyna 
i Jowity, których wspomnienie dziś 
obchodzimy, udziel nam – prosimy 
Cię – łaski naśladowania ich stałości 
w praktykowaniu Twojej wiary bez 
względu na ludzi”.

Patron singli

Gurgacz. 
Kapelan 
Wyklętych

Na początku marca do polskich kin 
trafi film o ks. Władysławie Gurga-
czu, jezuicie, kapelanie Żołnierzy 
Wyklętych. „Film opowiada historię 
niezłomnego kapelana, ale także 
odnosi ją do rzeczywistości, w której 
żyjemy. Przede wszystkim zależy mi, 
aby uzmysłowić widzom, że dzięki 
takim ludziom i ich bezgranicznemu 
poświęceniu mamy wolną Polskę”  
– wyjaśnia Dariusz Walusiak, reżyser 
filmu Gurgacz. Kapelan Wyklętych. 
Film jest częścią oficjalnych obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych.

„Władysław Gurgacz, charyzma-
tyczny jezuita, był przedstawicielem 
pokolenia, dla którego dewiza «Bóg 
– Honor – Ojczyzna» nie była pustym 
sformułowaniem. Ta triada była dla 
niego i jego rówieśników życiowym 
drogowskazem, według którego żyli 
i dla którego umierali. Krótkie, nieco 
ponadtrzydziestoletnie życie ks. Wła-
dysława jest przykładem poświęcenia 
Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Jeśli mamy 
zrozumieć pokolenie budujące wolną 
Polskę i walczące za nią z pełnym po-
święceniem, musimy poznać życiorys 
kapelana Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej i innych bohate-
rów pierwszej i drugiej konspiracji. Bez 
zrozumienia przykładu ich życia nie 
będziemy w stanie zbudować praw-
dziwie suwerennego państwa, zrozu-
mieć, co znaczy rzeczywista niepod-
ległość. Dlatego też gorąco polecam 
film Dariusza Walusiaka”.

dr Jarosław Szarek, 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
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Od 2 marca w kinach

Premiera filmu została objęta pa-
tronatem narodowym prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w stulecie odzyskania nie-
podległości.
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Strony przygotowała Małgorzata Pabis

fot. G
iuseppe Enrie, W
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fot. M
. Pabis

„Nasza relikwia to obraz dwustron-
ny. I z przodu, i z tyłu widzimy oblicze 
Chrystusa, tyle że w lustrzanym odbi-
ciu. To, co dokładnie widać na Chuście 
z Manoppello, zależy jednak od oświe-
tlenia i tego, z której strony na nią pa-
trzymy. Kiedy patrzymy na Święte Ob-
licze z tyłu ołtarza, widzimy, że usta są 
lekko przymknięte, oczy patrzą jakby 
w prawo. Widzimy też otwarte rany na 
twarzy. Po zmianie światła usta są nie-
co inne, rany wydają się zagojone, jak-
by były na nich strupy. Gdy natomiast 
wyłączymy światło padające bezpo-
średnio na relikwię, zo-
baczymy, że 

samo płótno jest zupełnie przezroczy-
ste – opowiada o. Cucinelli.

Rektor sanktuarium w Manoppello 
wyjaśnia, że płótno wykonane zostało 
z bisioru morskiego, czyli z niezwykle 
delikatnej nici pozyskiwanej z małży 
morskiej. Bisior nie przyjmuje pigmen-
tów i jest ognioodporny. W czasach an-
tycznych przeznaczany był dla króli, ka-
płanów i Boga. „Nawet przy 
mocnym powiększeniu 
– używając skanera elek-
tronicznego – nie spo-

tyka się środków pigmentu. Nie ma 
tam żadnego namalowanego obrazu. 
Przestrzeń pomiędzy nićmi jest pusta, 
niezamalowana, a kolory które widać 
nie są malarskie” – wyjaśnia zakonnik 
i dodaje, że na Świętym Obliczu nie ma 
krwi. „Można powiedzieć współcze-
snym językiem, że to takie pierwsze sel-
fie, coś w rodzaju fotografii” – zaznacza.

Ojciec Carmine Cucinelli wskazu-
je, że najbardziej odpowiednim „mo-
delem” dla pisania ikon był nie Ca-
łun Turyński, ale właśnie Święto Obli-
cze. Przypomniał, że od czasu wizyty 
w Manoppello papieża Benedykta XVI  
(1 września 2006 roku) ogromnie 
wzrósł ruch pielgrzymkowy, a duży 
procent pielgrzymów stanowią Polacy. 
„Święte Oblicze z Manoppello peregry-
nowało już do Las Vegas, Sam Franci-
sco oraz do Manili. W Polsce od dwóch 
lat w Katowicach jest także miejsce 
kultu Świętego Oblicza” – wyjaśnia ka-
pucyn. 

Pan Krzysztof wraz z żoną przez 
sześć lat starali się o czwarte dziec-
ko. „Był z tym problem. dostałem 
od kolegi wizerunek ze Świętym 
Obliczem. modliłem się przed nim, 
aż w końcu poczułem natchnienie 
i w dziwnych okolicznościach poje-
chałem do manoppello. gdy tam do-
tarłem, w sanktuarium nie było prą-
du. Siostra pokazała mi przy latarce 
Święte Oblicze, przed którym trwa-
łem zaledwie piętnaście minut. gdy 
wróciłem do domu, w święto zwia-
stowania dowiedziałem się, że moja 
małżonka jest brzemienna i pomimo 
wielu problemów półtora tygodnia 
temu na świat przyszedł nasz syn 
Stanisław michał. dziecko i żona są 
zdrowe” – mówi mężczyzna.

Święte Schody znajdują się 
w pochodzącym z XVI w. budyn-
ku, który stoi naprzeciwko bazy-
liki św. Jana na Lateranie. Prowa-
dzą one do kaplicy San Lorenzo, 
w której znajduje się obraz Chry-
stusa Acheiropoieton, namalo-
wany podobno przez św. Łuka-
sza, a ukończony przez aniołów. 
Obraz widoczny jest przez okra-
towane okienko na piętrze. 

Pielgrzymi, którzy przyby-
wają do tego miejsca, poko-
nują schody tylko na kolanach.  
2 września 1817 r. Pius VII przyznał 
tym, którzy czczą w ten sposób 
mękę Pana Jezusa, odpust dzie-
więciu lat za każdy stopień. Z ko-
lei Pius X 26 lutego 1908 r. przy-
znał odpust zupełny tym, którzy 
pobożnie wstąpili na schody po 
spowiedzi i Komunii Świętej.

Pochodzący z końca XIV w. Czarny 
Krucyfiks w szczególny sposób związany 
jest ze św. Królową Jadwigą. Święta czę-
sto się przed nim modliła. Przychodziła 
tu w dzień i w nocy, by powierzyć Zba-
wicielowi radości i troski, i zawsze znaj-
dowała ukojenie dla swojej duszy. Tra-
dycja głosi, że Ukrzyżowany przemówił 
kiedyś do św. Jadwigi i – jak pisze Piotr 
Hyacynt Pruszcz – „rękę do niey ściągał 
iakoby na błogosławieństwo, gdy się 
modliła przed nim”. Ponoć ukrzyżowany 
Chrystus radził wtedy dwunastolatce, by 
poślubiła Jagiełłę. 

Na pamiątkę tego niezwykłego wy-
darzenia w podstawie nastawy ołtarzo-
wej w 1500 r. umieszczono napis: „Ten 
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 
ukrzyżowany wizerunek przemówił do 
świętej Jadwigi Królowej Polski”.

Właśnie w tym – tak szczególnym 
dla niej miejscu – w ozdobnym relikwia-
rzu spoczywają dziś doczesne szczątki 
świętej królowej.

Świadkowie męki, 
śmierci i zmartwychwstania

„One przypominają nam o trzech najważniejszych dla naszej wiary 
dniach. Chusta z Oviedo przypomina o Wielkim Piątku, kiedy Jezus umarł na 
krzyżu i został z niego zdjęty. Całun Turyński przypomina o Wielkiej Sobo-
cie, kiedy Jezus spoczywał w grobie. Natomiast Święte Oblicze z Manoppello 
przypomina nam o Wielkiej Niedzieli, o momencie paschalnym, kiedy Jezus 
powstał z martwych. Ten ostatni wizerunek przedstawia bowiem Chrystusa 
już po zmartwychwstaniu, z otwartymi oczami” – mówi o. Carmine Cucinelli 
OFMCap, rektor sanktuarium w Manoppello.

Istnieją trzy płótna grobowe Chrystusa: chusta 
z Oviedo, Całun Turyński oraz Chusta z Manoppello. 
Wszystkie trzy wiążą się z historią zbawienia – męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

W sanktuarium w Manoppello jest wie-
le wotów i świadectw wyproszonych łask 
i cudów.

Ojciec Carmine Cucinelli przypomina, że 
przed laty kapucyni chcieli przeprowadzić re-
nowację płótna: dać nowe szybki i ramę. Kie-
dy jednak chusta została wyciągnięta, obraz 
zniknął, a płótno stało się przezroczyste. Ka-
pucyni odczytali to jako cud i stwierdzili, że 
Święte Oblicze ma zostać w „starych” szyb-
kach. Po pewnym czasie znów chcieli doko-
nać renowacji, jednak okazało się wówczas, 
że płótno przykleiło się do szybki. Z obawy 
przed jego uszkodzeniem ponownie zostało 
włożone w  ramę.

„Sam byłem świadkiem uzdrowienia ko-
biety, która miała problemy z chodzeniem, 
a także swoistego nawrócenia dziewczyny, 
która nie wierzyła w prawdziwość Świętego 
Oblicza” – mówi kapucyn.

Chusta z Manoppello
Relikwia – Chusta z Manoppello – obecnie znajduje się w sanktuarium w Manoppello. 
Od 1638 r. jej kustoszami są bracia kapucyni. 

Cuda

Święte 
Schody

W Rzymie znajdują się Święte Schody, czyli  
28 stopni, które pochodzą z pałacu Poncjusza 
Piłata. Jak podają dawne podania, to właśnie 
po nich Jezus Chrystus był prowadzony na sąd. 
Schody zostały podobno sprowadzone z Jero-
zolimy do Rzymu w IV w. przez św. Helenę, mat-
kę cesarza Konstantyna Wielkiego.

Katedra wawelska kry-
je w sobie wiele skarbów. 
Wśród nich znajduje się 
Cudowny Krzyż Królowej 
Jadwigi, zwany Czarnym 
Krucyfiksem. Znaleźć go 
można w późnobaroko-
wym marmurowym ołtarzu 
Pana Jezusa Ukrzyżowa-
nego, usytuowanym obok 
wejścia do katedralnej za-
krystii. Drewniany, gotycki, 
łaskami słynący krzyż oto-
czony jest licznymi wotami.

Z tego krzyża 
przemówił 
Chrystus
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Sześćdziesięciosześcioletnia ko-
bieta, mieszkanka Krakowa, trafiła do 
szpitala we wrześniu 2001 r. z pęk-
niętym naczyniakiem i masywnym 
wylewem krwi do mózgu. Na sku-
tek wylewu nastąpił znaczny nie-
dowład kończyn. Wystąpił także za-
wał około koniuszka serca. Stan pa-
cjentki był bardzo ciężki. 

W szpitalu im. Rydygiera w Kra-
kowie wykonano jej badanie tomo-
graficzne. Lekarze ostrzegali bli-
skich chorej, że pacjentka może nie 
przeżyć i trzeba się przygotować 
na jej śmierć. Jeżeli jednak przeży-
je, trwałe kalectwo wymagać bę-
dzie stałej opieki. Jako że chora nie 

nadawała się do operacji, z neuro-
chirurgii została przewieziona na 
oddział zachowawczy.

W tej sytuacji Stowarzyszenie 
Katolickich Pielęgniarek zamówi-
ło Mszę Świętą i rozpoczęło mo-
dlitwy przez wstawiennictwo Han-
ny Chrzanowskiej. W czasie odpra-
wiania nowenny chorej przyśniła 
się służebnica Boża i powiedziała, 
że wszystko będzie dobrze. Chora 
zbudziła się, wstała, zaczęły wracać 
funkcje ruchowe i sprawność umy-
słowa. 

Po zbadaniu dokumentów 
i przesłuchaniu świadków Kościół 
uznał uzdrowienie kobiety za cud.

Cud uzdrowienia kobiety doprowadził do tego, 
że 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach będziemy świad-
kami beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej – pielę-
gniarki, współpracowniczki kard. Karola Wojtyły.

Powróciła do zdrowia fot. M
. Pabis

Hanna chrzanowska (1902-1973) była córką prof. Ignacego chrza-
nowskiego, polonisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To krakowska pielęgniarka, pionierka pielęgniarstwa społecznego 
i parafialnego. Opiekowała się ciężko chorymi w ich domach. Kardynał Ka-
rol Wojtyła wspomniał, że była dla niego „ogromną pomocą i oparciem”. 

Proces beatyfikacyjny Hanny chrzanowskiej został otwarty w 1998 r. 
w Krakowie przez kard. Franciszka macharskiego. Papież Franciszek za-
twierdził dekret beatyfikacyjny w jej sprawie 7 lipca 2017 r. 

Świadectwa i wota składane 
w sanktuarium w Manoppello.
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Miłosierni 
są wśród nas

Marta Sawicka od 34 lat w swo-
im małym mieszkaniu prowadzi 
kuchnię dla ubogich – codziennie 
wydaje 60 porcji zupy i chleba oraz 
20 porcji drugiego dania dla ciężko 
chorych, dzieli się też produktami 
potrzebnymi do samodzielnego 
przyrządzenia posiłku. 30-letnia 
Elżbieta Cisowska łączy szefowa-
nie oddziałowi jednego z banków 
z wolontariatem w Dziele Pomocy 
im. św. Ojca Pio. Doktor Dagmara 
Wiewiórkowska-Garczewska z ra-
dością i poświęceniem służy pa-
cjentom w podeszłym wieku, zwa-
nym przez nią „jej kochanymi An-
tykami”. Pielęgniarka Anna Sinica 
„przychyla nieba chorym dzieciom”. 
Sołtys Grzegorz Krawczyk ofiarnie 
pomaga najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom swojej gminy. 
Piotr Lewandowski – emerytowa-
ny pracownik naukowy – od ponad 
10 lat „obdarowuje innych samym 
sobą”, towarzysząc chorym umiera-
jącym w hospicjum.

To tylko niektórzy spośród już 
ponad 100 laureatów odbywające-
go się od 2004 roku plebiscytu na 
Miłosiernego Samarytanina Roku, 
organizowanego przez działający 

przy klasztorze 
krakowskich kar-
melitów Wolon-
tariat św. Eliasza  
(a  obecnie także 
przez Arcybractwo 
Miłosierdzia i Okręgową Izbę Lekar-
ską w Krakowie). Statuetki i wyróż-
nienia przyznawane są w katego-
riach: pracownika służby zdrowia, 
„dla którego pomoc chorym jest 
powołaniem”, oraz osoby bezintere-
sownie i systematycznie pomagają-
cej Drugiemu Człowiekowi.

„Znasz ludzi o wielkim sercu? 
Chcesz im podziękować? Zgłoś ich 
do plebiscytu na Miłosiernego Sa-
marytanina Roku 2017 i zagłosuj” 
– zachęcają organizatorzy. Głoso-
wanie trwa do 4 marca. Szczegóły 
znaleźć można na stronie interne-
towej: www.eliasz.org.pl.

Do niecodziennej sytu-
acji doszło w czasie wizyty 
papieża w Chile na pokładzie 
samolotu linii Latam lecące-
go z ze stolicy Chile Santiago 
do miasta Iquique. Chilijczy-
cy Paula i Carlos podeszli do 
papieża i poprosili go o pa-
miątkowe zdjęcie oraz błogo-
sławieństwo. Franciszek zapy-
tał ich wówczas, czy są już po 
ślubie. Para, która dochowała 
się już dwóch kilkuletnich có-
rek, wytłumaczyła, że osiem 
lat temu zawarła związek cy-

wilny, a ślub kościelny miała 
już wprawdzie zaplanowany, 
ale nie doszedł on do skutku. 
Parafialny kościół w Ñuñoa, 
w którym Paula i Carlos mieli 
powiedzieć sobie sakramen-
talne „tak”, ucierpiał bowiem 
podczas trzęsienia ziemi.

Papież postanowił wtedy 
skorzystać ze swoich nadzwy-
czajnych praw i – po zadaniu 
kilku pytań na temat wiary  
– zezwolić na zawarcie przez 
nich sakramentu małżeństwa 
na pokładzie samolotu (przy-
pominamy, że według nauki 
Kościoła szafarzami tego sa-
kramentu są sami małżonko-
wie, a błogosławiący ich zwią-

zek kapłan – w tym wypadku 
papież – pełni rolę świadka 
kwalifikowanego). Małżon-
kowie mieli już za sobą kurs 
przedmałżeński, byli po spo-
wiedzi i Franciszek uznał, że 
są już odpowiednio przygo-
towani i nie powinni dłużej 
zwlekać.

Świadkami zwykłymi zo-
stali podróżujący z papieżem 
ksiądz odpowiedzialny za or-
ganizację papieskich pielgrzy-
mek oraz prezes chilijskich li-
nii lotniczych Latam. W powie-
trzu sporządzony został rów-
nież akt małżeństwa. 

Na podst. ACI Prensa

Stewardessa Paula Podest 
i steward Carlos Ciuffardi 
swój ślub kościelny wzięli 
w... samolocie, 11 km nad 
ziemią. Mało tego, kapła-
nem, który pobłogosła-
wił ich związek, był sam 
papież Franciszek. Ojciec 
Święty chciał wskazać 
w ten sposób na wielką 
wartość sakramentu mał-
żeństwa, na to, że bardzo 
go dziś w świecie braku-
je oraz zmotywować inne 
pary na świecie do jego 
przyjęcia.

Znajdujący się w stolicy Peru 
wizerunek Ukrzyżowanego Chry-
stusa zwanego Panem Cudów 
uznawany jest w tym kraju za tak 
wielką „świętość” jak u nas Matka 
Boża Częstochowska, a przynależ-
ność do jednej z 20 grup liczącego 
ok. 5 tys. członków Bractwa stano-
wi zarówno wyraz żarliwej wiary, jak 
i wielkie wyróżnienie.

Dwudziestotrzyletni Edison „Ore-
jas” Flores gra obecnie na pozycji po-
mocnika w duńskim Aalborgu, otrzy-
mał jednak także oferty z Sevilli i Wa-
lencji. Nie zapomnijmy kibicować mu 

podczas mundialu w Rosji. Peruwiań-
czycy wystąpią na tych mistrzostwach 
po 36 latach przerwy. A zatem: „Uszy” 
do góry!

Na podst. perucatolico.com 

„Kocham tę Kobietę, kocham wszyst-
ko, co zrobiła” – wyznał Delon w wywiadzie 
udzielonym reporterom francuskiego tygo-
dnika „Paris Match”. Pytany o Boga odparł 
wymijająco, że nie wie, czy w Niego wierzy, 
przyznał jednak, że osobą, z którą często 
rozmawia, jest właśnie Maryja Dziewica. 
To do Niej kieruje swoje prośby i pytania. 
„Przynosi mi ulgę, zapewnia mi towarzy-
stwo, którego nie mam, wciąż ze mną jest. 
Wysłuchuje mnie i pociesza” – stwierdził.

Alain Delon zaliczany jest do najwięk-
szych gwiazd kina europejskiego drugiej 

połowy XX w. Zagrał w ok. 100 filmach. 
Najwybitniejsze kreacje stworzył w gan-
gsterskim dramacie Klan Sycylijczyków, ko-
mediodramacie Nasza historia (za rolę al-
koholika otrzymał nagrodę Cezara). Śmierć 
człowieka skorumpowanego, Pan Klein,  
Rocco i jego bracia, W pełnym słońcu, Lam-
part, Zaćmienie, Basen czy W kręgu zła. 
Młodszym kinomanom kojarzyć się będzie 
na pewno z rolą Juliusza Cezara w Asterixie 
na olimpiadzie z 2008 r.

Za: RV, „Paris Match”, infocatho.fr 

Tuż przed świętem Ob-
jawienia Pańskiego, czyli 
Trzech Króli, w betlejem-
skiej Grocie Narodzenia 
Pańskiego zainstalowa-
na została bursztynowa 
Gwiazda z Polski – dzięk-
czynne wotum złożone 
„w setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez 
naszą umiłowaną ojczy-
znę, z prośbą, aby Bóg Mi-
łosierny zachował Polskę 
i świat od wojny i obdarzał 
trwałym Pokojem”. Roz-

świetlająca grotę delikat-
nym światłem, licząca od 
50 do 60 cm ośmioramien-
na „Gwiazda Pokoju” 
z kryształu górskiego, 
bursztynu i złoconych me-
tali szlachetnych powstała 
w pracowni Drapikowski 
Studio. Na gwieździe znaj-
duje się napis „Gwiazda Po-
koju” w szesnastu językach, 
fragment kolędy „Podnieś 
rękę, Boże Dziecię, błogo-
sław Ojczyznę miłą” oraz in-
formacja, że jest to wotum. 

Wotum zastąpiło dotych-
czasową gwiazdę wiszącą 
nad żłóbkiem we francisz-
kańskiej części Bazyliki Na-
rodzenia Pańskiego.

Niech gwiazda 
z Polski prowadzi 
ludzi do Jezusa!

„Pocisk spadł na moje łóżko w ponie-
działek 8 stycznia 2018 r. o 13.20” – rela-
cjonował hierarcha w liście do katolickiej 
organizacji charytatywnej Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie. Kilka sekund wcze-
śniej, ucinający sobie drzemkę abp Nas-
sar wstał z  łóżka, by skorzystać z toalety. 
Kiedy wrócił, miejsce, gdzie odpoczywał, 
usłane było odłamkami. Kapłani i perso-
nel Patriarchatu byli przekonani, że zgi-
nął. Kiedy zobaczyli, jak wynurza się spo-
śród dymu i gruzów, popłakali się z rado-
ści. „Opatrzność czuwała nad swoim ma-
łym sługą, ale teraz jestem wygnańcem 

tak jak 12 milionów syryjskich uchodź-
ców, którzy nie mają nic” – napisał 67-let-
ni abp Nassar.

Tego dnia pociski uszkodziły również 
katedrę maronicką, budynek patriarcha-
tu Kościoła melchickiego, a także klasztor 
Sióstr Jezusa i Maryi. Siedem osób zosta-
ło rannych.

Uwaga: Kościół maronicki należy do 
Kościoła katolickiego.

Na podst. inf. 
www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Maronicki arcybiskup Damaszku Samir Nassar cudem uniknął 
śmierci od pocisku, który spadł na jego łóżko podczas bom-
bardowania stolicy Syrii.

W 2015 r. Polacy zawarli 188 832 
małżeństwa (nie licząc 588 przypadków, 
w których dla obojga małżonków stałym 
miejscem zamieszkania przed ślubem 
była zagranica), a w roku 2016 liczba ta 
wzrosła o 4623. Choć od 1980 do 2015 r.  
liczba rozwodów zarejestrowanych 
w Polsce systematycznie wzrastała (od 
39 833 w 1980 r. do katastrofalnego puła-
pu 67 296 w 2015 r.), to w ubiegłym roku 
było ich już o 3799 mniej i to we wszyst-
kich przedziałach pod względem liczby 
małoletnich dzieci.

Pozytywne jest też to, że – jak wynika 
z raportu prof. Dominiki Maison, dziekan 
Wydziału Psychologii UW przygotowane-
go na zlecenie Fundacji Mamy i Taty – aż 

88% Polaków uważa, że miłość na całe 
życie jest możliwa, a dla 71% rozwód jest 
życiową porażką (co więcej – dla 70% ba-
danych stanowi on „wirus trawiący polskie 
społeczeństwo”), której nie towarzyszy 
bynajmniej radość (wskazało na nią 2%), 
ale poczucie klęski – złość, gniew i stres 
(37%), poczucie porażki (30%), nienawiść 
(29%), smutek (23%), bezradność (21%), 
samotność (16%) i wstyd (10%). 

Co więcej, z badań wynika, że Polacy 
nadal rozwodzą się zbyt pochopnie i aż 
jedna trzecia rozwiedzionych par przyzna-
je, że ich małżeństwo można było jeszcze 
uratować. Ratujmy zatem, co się da!

Ślub w samolocie

Peruwiańczyk Edison 
Flores Peralta nazywa-
ny „Orejas”, czyli „Usza-
mi”, jest nie tylko nie-
złym piłkarzem, lecz tak-
że głęboko wierzącym 
katolikiem. 26 grudnia 
wstąpił do jednej z naj-
starszych grup – działa-
jącego w Limie Bractwa 
Pana Cudów (Herman-
dad del Señor de los Mi-
lagros de las Nazarenas).

Brat „Uszy” gola! Maryja, 
jego miłość

Liczący 82-lata Alain Delon 
należy do grona najwybitniej-
szych francuskich aktorów. 
Podziwiany przez miliony wi-
dzów jeden z  największych 
amantów w historii światowe-
go kina wiódł bardzo burzliwe 
życie. Dziś mieszka samotnie 
w  ogromnej rezydencji pod 
Paryżem, w której ma również 
kaplicę, a jego wielką miłością 
jest... Maryja Dziewica.

Bóg czuwał 
nad swoim sługą

Owoc wojny – tak zatytułowane 
zostało zdjęcie, o którego wydruko-
wanie i rozpowszechnienie poprosił 
papież Franciszek. Fotografię wyko-
nano w 1945 r. w Japonii niedługo po 
wybuchu bomby atomowej zrzuconej 
na miasto Nagasaki. Jej autorem jest 
amerykański fotograf Joseph Roger 
O’Donnell. Przedstawiony na niej, liczą-
cy ok. 10 lat chłopiec, który przeżył wy-
buch, czeka w kolejce do krematorium 
z martwym braciszkiem na plecach. 
„Smutek dziecka wyraża się jedynie 
w jego zagryzionych wargach i sączą-
cej się krwi” – można przeczytać w do-
łączonym opisie. Papież ma nadzieję, 
że wstrząsające zdjęcie nie pozwoli 
ludziom zapomnieć o tym, jak wielkim 
złem jest wojna i jakie opłakane są jej 
konsekwencje.

Smutne dziecko 
i śmierćMałżeństwa lekko na plus

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. 
w Polsce zawarto nieco więcej małżeństw i zarejestrowano mniej 
rozwodów niż rok wcześniej. Czyżbyśmy otrząsali się już z mał-
żeńskiej zapaści? Oby!
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Strony przygotował Henryk Bejda
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Z aktorką Haliną Łabonarską  
rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler.

W dzisiejszych czasach artyści nie 
zawsze przejmują się Dekalogiem 
i  Panem Bogiem. Pani jednak 
otwarcie mówi o swojej wierze. 
Czym ona dla Pani jest i w jaki spo-
sób przekłada się ona na Pani życie 
zawodowe? 
Często spotykam się w moim śro-
dowisku z sytuacją, że w ogóle nie 
mówi się o Panu Bogu. Jest to coś 
tak powszechnego, jakby On nie 
istniał. Tymczasem moje życie oso-
biste i zawodowe opiera się przede 
wszystkim na Panu Bogu i na wie-
rze. Trzeba było do tego lat, by 
uświadomić sobie, że nic nie jest 
tak ważne jak właśnie On, wtedy 
wszystko nabiera innego wymiaru. 
Role, jakie kreuję, opieram na wie-
rze, która jest wyjściem do wszyst-
kich spraw – tych rodzinnych, zawo-
dowych i tego, co wewnątrz siebie 
mam.

Nie kryje Pani wiary, wychodzi 
z nią do innych, dając ważne świa-
dectwo. Kto zasiał ją w Pani sercu? 
Olbrzymi wpływ na moją postawę 
miała moja śp. mama Janina. Wy-
chowała mnie i dwóch braci w tra-
dycji umiłowania Ojczyzny i Pana 
Boga i nawet, jeśli gdzieś przez lata 
były chwile buntu czy słabości, to ta 
podstawa, którą dostałam, była tak 
mocna, że żadne zawieruchy nie 
mogły zakłócić tego początku. Dla-
tego uważam, że tak ważne jest to, 
w jaki sposób wychowujemy swoje 
dzieci, co im dajemy i co jest podsta-
wą naszego życia. Ja dostałam to od 
mojej matki, która była twarda i cią-
gle to promieniuje w moim życiu. 

Czy nie jest jednak tak, że w za-
bieganiu, w którym żyjemy, czę-
sto umyka nam to, co najważniej-
sze i trudniej jest nam łączyć wiarę 
z pracą zawodową?  
Bardzo trudno jest łączyć te wszyst-
kie elementy – wiarę w Pana Boga 
i swoją pracę zawodową – tym, któ-
rzy stawiają wyżej np. swoje sukce-
sy czy robienie kariery. Tutaj wtedy 
mają duży problem, ja go nie mam. 
Ponad dwadzieścia lat współpracy 
z Radiem Maryja spowodowało, że 
bardzo się umocniłam, przeżywa-

jąc permanentną nagonkę na moją 
osobę z racji kontaktów ze „środowi-
skiem moherowym”. Teraz nie są mi 
straszne żadne burze ani ataki hejte-
rów z różnego powodu czy też po-
mijanie osoby i udawanie, że w ogó-
le nie istnieje taka aktorka, taki czło-
wiek. To w ogóle na mnie nie działa. 

Czy także pod kątem wiary i war-
tości wybiera Pani role, w których 
występuje?
Absolutnie tak i nawet, jeżeli zdarzy-
ła się w ostatnich latach postać Ne-
rona, którą grałam, to miałam po-
czucie, że zaprezentowanie czegoś, 
co jest kwintesencją zła, w moim 
wykonaniu będzie tak wiarygodne, 
że wszelkie próby złagodzenia tego 
wizerunku staną się niemożliwe. 
W tej chwili jestem w takiej sytuacji, 
że mogę powiedzieć: „Dziękuję, wy-
bieram”. 

Jak wiele jest dziś ról, po które 
z chęcią by Pani sięgnęła?
Te współczesne są bardzo wątpliwe, 
a generalnie tak często, jak kiedyś, 
już się nie gra. Jeśli coś mi nie odpo-
wiada, a ma związek z moim świa-
topoglądem, moimi przekonania-
mi, tym, co jest moralne, a co nie, to 
dokonuję twardo wyboru i nie mam 
tutaj żadnych obiekcji. I czuję, że to 
jest właściwe, że tak trzeba. Nie każ-
dy tak może, nie każdy też tak chce, 
niektórzy też boją się stracić pracę, 
ale to już wynika z innej sytuacji. 
Moja praca opiera się na modlitwie. 

To bardzo ważne i piękne, co Pani 
powiedziała. Jaką wagę ma dla 
Pani modlitwa?
Bardzo dużą. Każdy spektakl zaczy-
nam zawsze od modlitwy, oddając 
go Panu Jezusowi i Matce Bożej. Za-
praszam Ich i tych wszystkich świę-
tych,o których wiem, że szukam ich 
wsparcia i których pomocy oczeku-
ję. To jest dla mnie normalne, ale nie 
mówię o tym publicznie. To taka we-
wnętrzna modlitwa i oddanie całej 
pracy Panu Bogu.

Tak też jest w przypadku Korony 
królów, gdzie wciela się Pani w po-
stać królowej Jadwigi, żony Włady-
sława Łokietka?
Tak. Musiałam bronić, by te sceny, 
gdzie królowa jest pełna wiary, były 
przepojone modlitwą. Kobiety tam-
tego czasu bardzo dużo się przecież 
modliły, królowe z jej rodu były nie-
zwykle rozmodlone i święte. Matka 
Jadwigi była późniejszą błogosła-
wioną, a św. Kinga to siostra matki. 
Tych kobiet było dużo. Jeśli uda mi 
się stworzyć wizerunek kogoś moc-
nego, ale bardzo wierzącego, to 
będę wtedy zadowolona. 

Dziękuję za rozmowę.

Moja praca opiera 
się na modlitwie
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W Jerozolimie Droga Krzyżo-
wa odprawiana jest – in-
dywidualnie bądź w gru-

pach pielgrzymkowych – każdego 
dnia i o różnych porach. Od rana 
do wieczora widać, jak w skupie-
niu, często niosąc duży krzyż, wier-
ni podążają śladami Chrystusa. 

Szczególnie imponująco wy-
gląda to nabożeństwo w każdy 
piątek, gdy gromadzą się na nim 
rzesze pielgrzymów z różnych 
stron świata, wśród nich liczni już 
arabscy katolicy z Jerozolimy i oko-
lic. Także duchowni: siostry, księża, 
zakonnicy, klerycy i osoby konse-
krowane mieszkające w Świętym 
Mieście – o ile tylko mogą – starają 
się uczestniczyć w nabożeństwie, 
manifestując jednocześnie swą 
obecność w morzu islamu.

Droga męki Zbawiciela tylko 
w Świętym Mieście ma nazwę Via 
Dolorosa (Droga Bolesna, Droga 

Cierpienia). Poza Jerozolimą zaś 
nazywana jest Via Crucis (Droga 
Krzyża, Droga Krzyżowa). Tylko 
w Jerozolimie poszczególne stacje 
są zapowiadane jak nigdzie indziej 
na świecie słowem: TUTAJ. TUTAJ 
Pan Jezus upadł pod krzyżem, TU-
TAJ Pan Jezus spotkał swoją Mat-
kę, TUTAJ spotkał Weronikę itd. 

Trasa Via Dolorosa,  l iczą-
ca obecnie 1445 m, tylko w czę-
ści biegnie śladami autentycznej 
Chrystusowej Drogi Cierpienia. 
Przeszkodę bowiem stanowią 
późniejsza, wielokrotnie zmienia-
na zabudowa miasta i wielki bazar 
arabski, który jest tam od wieków 
rozlokowany. Zresztą i samo mia-
sto leży dziś kilka metrów wyżej 
niż Jerozolima z czasów rzymskich. 
Aktualnie trasa Via Dolorosa – też 
zresztą zmieniana – ustalona zo-
stała w 1294 r. przez dominikani-
na Ricoldo da Monte di Croce.

Przeżycie, zobaczenie, uczest-
niczenie w Via Dolorosa w Jerozo-
limie w piątkowe popołudnie po-
zostawia niezatarty ślad w duszy 
i sercu. To droga męki Boga, by 
człowiek nie zwątpił w swoją dro-
gę krzyża. Odprawiając Via Dolo-
rosa, idziemy pośród bazarowych 
straganów, handlarzy natarczywie 
oferujących swój towar i zachęca-
jących do zakupów. Podążamy 
wśród ostentacyjnie przepycha-
jących się, przebiegających i po-

trącających nas arabskich młodzi-
ków, wśród pokrzykiwań ciągną-
cych wózki z towarem, a bywa, że 
i drwiących przechodniów, złośli-
wie podkręcanej muzyki radiowej, 
bazarowych aprowizatorów nio-
sących na głowach olbrzymie tace 
ze słodyczami czy wreszcie patrzą-
cych obojętnie, znudzonych pala-
czy nargili. Podobnie było pewnie 
i w tamten Wielki Piątek.

Żadne słowa nie oddadzą 
wzruszeń, przeżyć, emocji, których 

doznaje się, uczestnicząc w piątko-
wej Via Dolorosa w Świętym Mie-
ście, jedynym takim na świecie.

Kolejne stacje i modlitwy są 
zapowiadane i odmawiane po ła-
cinie, angielsku, włosku, hiszpań-
sku, arabsku i – co nas szczególnie 
wzrusza – bardzo często także po 
polsku.

ks. Jerzy Banak

R E K L A M A

Piąta Ewangelia

VIA DOLOROSA
Nasze śledztwo roz-

pocznijmy od tekstów 
Ewangelii. Wprawdzie 
nie mówią one bezpo-
średnio o wzroście Je-
zusa, jednak właśnie 
to milczenie daje nam 
do zrozumienia, że był 
prawdopodobnie prze-
ciętnego wzrostu. O cel-
niku Zacheuszu na przykład do-
wiadujemy się, że będąc niski, 
musiał się wspiąć na sykomorę, 
aby zobaczyć przechodzącego 
Jezusa. Jeśliby przechodzień był 
bardzo wysoki, z pewnością nie 
musiałby się wspinać aż tak wy-
soko. Jeśli jednak Jezus byłby ni-
ski, zapewne przy jakiejś okolicz-
ności stałoby się to przeszkodą 
w dostrzeżeniu Go przez tłumy 
i zostałoby to zanotowane.

Odwiedźmy więc Palestynę 
z czasów biblijnych i zapytajmy, 
jaka była średnia wzrostu męż-
czyzny tam mieszkającego. Przyj-

muje się, że przeciętny 
obywatel imperium 
Rzymskiego miał oko-
ło 170 cm. Wykopali-
ska archeologiczne na 
ternie Palestyny wska-
zują na granicę 174 cm 
dla przeciętnego męż-
czyzny. Inni badacze 
twierdzą jednak, że 

w rejonie Jerozolimy trafiają się 
również wyższe szkielety męskie.

Nie mając jasnej odpowiedzi, 
musimy w naszym śledztwie po-
szukać śladów, które przechowy-
wałyby informację o wzroście Je-
zusa. Pierwsza propozycja to grób 
w Jerozolimie. Jednak nie był on 
zbudowany z myślą o Nim... Dru-
ga propozycja to krzyż odkry-
ty przez Helenę w IV w. Został 
on jednak podzielony na czę-
ści i rozesłany po całym świecie 
chrześcijańskim, nie zachowując 
ani jednej odległości pomiędzy 
gwoźdźmi.

Musimy więc się udać gdzieś 
indziej. Lecimy zatem do Turynu, 
gdzie przechowywany jest Ca-
łun Turyński jako płótno, w które 
miało być owinięte ciało Jezusa. 
W tajemniczy sposób utrwalony 
negatyw ukazuje mężczyznę sil-
nie zbudowanego, którego wzro-
stu nie da się dokładnie określić, 
gdyż płótno może być nieco roz-
ciągnięte. Ocenia się jednak, że 
miał 177-180 cm wzrostu. 

Aby dokładniej zmierzyć 
wzrost Jezusa, musimy więc 
poszukać jego ubrań... W tam-
tych czasach strój Żydów skła-
dał się zazwyczaj z kilku części. 
Były wśród nich: bielizna, tunika 
spodnia zakładana bezpośrednio 
na ciało (sadin), tunika wierzch-
nia lub suknia (chetoneh) oraz 
płaszcz (simba). Tunika wierzch-
nia była pofałdowana, szersza, 
dłuższa i sięgała aż do pięt, tuni-
ka spodnia ściślej przylegała do 
ciała, była nieco krótsza i kończy-
ła się na wysokości kolan. O tu-
nice w ten sposób wspomina 
w swojej relacji naoczny świadek 

wydarzeń: „Żołnierze zaś, gdy 
ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego 
szaty i podzielili na cztery części, 
dla każdego żołnierza po części; 
wzięli także tunikę. Tunika zaś nie 
była szyta, ale cała tkana od góry 
do dołu. Mówili więc między 
sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale 
rzućmy o nią losy, do kogo ma 
należeć». Tak miały się wypełnić 
słowa Pisma: Podzielili między 
siebie szaty, a los rzucili o moją 
suknię. To właśnie uczynili żoł-
nierze” (J 19,23-24).

Spróbujmy namierzyć naj-
pierw chetoneh. W tym celu z Tu-
rynu przekraczamy Alpy, by się 
dostać do Trewiru w Niemczech, 

gdzie w katedrze przechowywana 
jest suknia Jezusa, rodzaj fałdzistej 
koszuli o długich rękawach. Dłu-
gość jej na przodzie wynosi 1,48 m, 
na plecach 1,57 m, a dolna szero-
kość 1,09 m. Naukowcy twierdzą, 
że osoba nosząca szatę powinna 
mieć 180 cm wzrostu!

Dla potwierdzenia tej infor-
macji jedziemy autostradą do 
Argenteuil pod Paryżem. Tu z ko-
lei mamy sadin utkany w całości 
z jednego materiału, bez szwu. 
Dowiadujemy się, że w 1998 r. 
naukowcy porównali rozmiesz-
czenie na nim śladów krwi z Ca-
łunem Turyńskim. Okazało się, 
że ślady plam krwi pokrywają się 
dokładnie na obydwu tkaninach! 
Jednak sądzę, że pocięta dla ura-
towania jej przed rewolucyjną 
destrukcją tunika tylko potwier-
dzi nam owe ok. 180 cm.

Tu kończę śledztwo... Ciekaw 
jestem natomiast, dlaczego napi-
sałaś, że to dla Ciebie ważne :)

Ks. Tomasz Szarliński

 Pytania od naszych Czytelników

Ile wzrostu miał Jezus i czy był dobrze zbudowany? #ważne
Maria

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego
„Godzina Adoracji, odprawionej dla 

uczczenia Mnie, utajonego w Najświętszym 
Sakramencie i dla oddania czci Matce Mojej, 
jest niewypowiedzianie radosna. Dusze to 
nabożeństwo praktykujące, są milsze dla 
Mnie niżeli Jan Apostoł, Mój ulubieniec (...). 
Dusze (...) adorujące Mnie, zamkniętego 
w Cyborium, widzą tylko przybytek, gdzie 
mieszkam w postaciach sakramentalnych 
i słyszą tylko głos Mój wewnątrz duszy, 
a jednak wierzą, że tu jestem żywy, że im 
wszystko dać mogę i miłują Mnie miłością 
wyższą..., przytulają się do stopni ołta-
rza Mojego z taką wiarą, jak Jan do Moich 
piersi i zatapiają się w głębi miłości Mojej 
– odchodzą stąd pocieszeni w smutkach, 
rozłzawieni z radości i umocnieni do wszel-
kich walk życiowych. Szczęśliwe te dusze... 
szczęśliwsze od Aniołów w Niebie... Ja też 
ich kocham więcej niż całe zastępy miesz-
kańców Nieba. 

Wytrwajcie w tym nabożeństwie, a ubo-
gacę was cnotami przeciwnymi grzechom 

głównym. Dam wam moc do zwyciężania 
pokus wszelkich i cierpliwość do zniesienia 
wszelkich bied i prześladowań. Nabożeń-
stwo adoracyjne rozkrzewiajcie w rodzinach 
i gdzie tylko możecie. Niech ono stanie się 
codzienną, żywotną potrzebą waszą. Obu-
dziwszy się w nocy, przenieście się myślą do 
kościoła i odwiedźcie Mnie w świętym Taber-
nakulum, które Aniołowie we dnie i w nocy 
otaczają. W ciągu dnia, zajęci pracą, nie mo-
żecie pójść do kościoła. Idźcie tam myślą. 
Odwiedźcie Mnie. W drodze jesteście, spo-
tkacie kościół, wstąpcie, jeśli otwarty. A jeśli 
zamknięty, wejdźcie tam myślą i serdeczny 
uczyńcie Mi pokłon. Odwiedźcie Mnie. Takie 
nawiedzenie każdy, nawet chory może speł-
nić. Gdy się to nabożeństwo rozpowszech-
ni wśród wszystkich klas społeczeństwa 
w świecie, świat się odrodzi. Nastąpi brater-
stwo narodów, uświęcenie rodzin... Króle-
stwo Boże zbliży się do was, o które prosicie 
(ale bez zastanowienia)”.

hb

Służebnica Boża Wanda Malczewska (1822-1896) była 
wielką polską wizjonerką. Jeszcze w czasie zaborów 
Matka Boża zapowiedziała jej, że „Polska będzie 
wskrzeszona i wszystkie jej części będą złączone”; 
przepowiedziała też zwycięstwo nad bolszewika-
mi w 1920 r. Wizjonerce ukazywał się też Pan Je-
zus. Przekazał jej szereg obietnic skierowanych do 
wszystkich Polaków. Jedna z nich dotyczyła adora-
cji. Do dziś nie straciła nic ze swojej aktualności.

Źródło wielkiej mocy

Jako dziecko marzył o wielkiej karie-
rze piłkarskiej i trafił właśnie na stadion Po-
lonii przy ul. Konwiktorskiej. Nie udało mu 
się osiągnąć zamierzonego celu, ale to wła-
śnie wtedy zaszczepiła się u niego miłość do 
„Czarnych Koszul”, jak popularnie nazywany 
jest stołeczny klub. 

Polonia w Warszawie zawsze miała moc-
ną konkurencję w postaci Legii, którą wspie-
ra większa rzesza fanów. Dlaczego młody 
Mariusz nie przywdział jej barw? „Całe życie 
szedłem pod prąd, więc Legia nigdy nie była 
dla mnie żadną «atrakcją». Bywało ciężko, 
miałem pod górkę zwłaszcza w podstawów-
ce na Grochowie, bo ta była zdominowana 
przez zwolenników Legii. W technikum już 
było lepiej, bo sympatie klubowe rozkłada-
ły się mniej więcej po równo. Była taka akcja 
«Wierny kibic» i nauczyciel zabierał nas na 

mecze na Konwiktorską i tak mi zostało. Dziś 
większość spotkań oglądam z trybun, poza 
Warszawą także. Dopinguję z całego serca, 
krzyczę, wspieram Polonię jak mogę, bar-
dzo zawsze przeżywam, ale nie przekra-
czam pewnych granic, które nie przystoją 
duchownym” – opowiada ks. Danelczyk na 
łamach „Przeglądu Sportowego”.

Nie ma zmiłuj
Wielu ludziom wydaje się, że bycie kibi-

cem piłkarskim i księdzem jednocześnie to 
dwie sprzeczne rzeczy, bo większości kibico-
wanie kojarzy się z patologią. To jednak utar-
ty stereotyp, z którym ks. Danelczyk stara się 
walczyć. „Trzeba oddzielić sacrum od profa-
num” – uważa. „Na stadionie nie odprawiam 
sakramentów, a w kościele nie intonuję kibi-
cowskich przyśpiewek. Jeśli już zdarzają się 

fot. M
. Pabis

jakieś «gorące» sytuacje, staram się je łago-
dzić. Kiedyś stanąłem w środku bójki pomię-
dzy fanami Polonii i ochroną stadionu i na 
szczęście udało się wszystko załatwić polu-
bownie. To, że jestem księdzem, nie oznacza, 
że jest u mnie tylko «Bozia i kościółek». My, 
księża, też jesteśmy normalnymi facetami 
i ostro dopingujemy, nie ma zmiłuj. W oknie 
mojej plebanii dumnie powiewa flaga «Czar-
nych Koszul», ręki na mnie nikt nie podniósł, 
ale kiedyś w Nowym Dworze na meczu Świ-
tu jeden facet próbował mnie zaatakować. 
Kiedyś ktoś też chciał mnie zmusić do zdjęcia 
mojego szalika, ale dzielnie stawiłem opór”  
– wspomina duchowny, który obecnie pra-
cuje na parafii w Otwocku.

Ksiądz Danelczyk uważa, że mimo 
wszystko na trybunach często zdarza mu 

się zaobserwować aspekty religijne. Ki-
bice wielu klubów uciekają się do haseł 

związanych z wiarą. Tak było chociaż-
by z jego ukochaną Polonią – kie-
dy było już wiadomo, że „Czarne 

Koszule” żegnają się z Ekstra-
klasą, fani wywiesili transpa-

rent z napisem „Czarna Ma-
donno, miej nas w opiece”. 
„Czarna Madonna nigdy 
nie opuści Polonii ani żad-

nego innego klubu w Polsce. 
Powinni tylko pamiętać o jed-

nym – kibice muszą się do Niej ucie-
kać w modlitwach i chronić się pod Jej 
płaszczem” – podkreśla „wierny” kibic 
stołecznego klubu.

Tomasz Gawędzki

Z ambony
na stadiony „Najwierniejszy” kibic 

Czarnych Koszul
Ksiądz Mariusz Danelczyk to wielki fan warszawskiej Polonii, znany 
w środowisku kibicowskim na Mazowszu. Choć jest księdzem, nigdy nie 
przestał wspierać dopingiem swojego klubu. Zdzieranie gardła dla uko-
chanej drużyny nie jest dla niego niczym nadzwyczajnym. To jakby kolej-
na forma niedzielnego kazania. W jego przypadku sformułowanie „wier-
ny kibic” nabiera zupełnie innego znaczenia...

fot. Piotr W
erew
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RTER 

fot. M
. Pabis
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ędzie szczerze i dość osobi-
ście. Co roku, gdy przychodzi 
miesiąc maj, jedną z audycji 
poświęcam tematowi wy-

stawnych przyjęć komunijnych. Te 
mini wesela, bo tak chyba może-
my je nazwać, przyczyniają się do 
zatracenia tego, co powinno być 
najważniejsze. Dodatkowo mniej 
zamożne rodziny zamiast święto-
wać tak ważne wydarzenie w życiu 
dziecka, zastanawiają się, jak nie 
zrobić mu przykrości zbyt skromną 
imprezą. Co roku taką audycję 
kończymy stwierdzeniem, że 
„rodzice powinni”. 

Teraz sama jestem 
mamą i choć maj, w któ-
rym Józef przystąpi do 
Pier wszej  Komunii 
Świętej, jest bardzo 
odległy, już zbieram 
rady dotyczące tego, 
co z wiązane jest 
z chrztem. Okazuje 
się, że lepiej pocze-

kać, bo jak będzie ciepło, to przy-
jemniej, ale też że o miejsce w dobrej 
restauracji w karnawale może być 
ciężko. 

Postanowiliśmy postawić na 
powitanie we wspólnocie chrześci-
jan. Restaurację zamieniliśmy na 
salkę parafialną, a suto zastawione 
stoły zastąpią stoliki z kawą, pla-
stikowymi kubkami i domowymi 
przekąskami. Zamiast ściśle okre-
ślonej listy gości, zaproszenie wy-
słaliśmy do wielu znajomych, z któ-

rymi chcemy tego dnia się modlić 
i świętować włączenie nasze-

go maleństwa do Kościoła. 
I mam takie marzenie, żeby 
Pierwszą Komunię Świętą 

uczcić we wspólnocie ro-
dzin, których dzieci tego 
dnia założą białe alby. 
Razem, dość skromnie 
i z Jezusem, w miejsce 
prezentów, na które 
wielu zaciągnęło kre-
dyt w banku.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew

y

B
Powitanie we wspólnocie

o to zapytam: Jak korzystać 
z internetu, żeby nie grzeszyć?
Wstawmy w to dwa przykazania 
miłości. Czyli przykazanie miło-
ści Starego Testamentu, gdzie 
zwracamy uwagę, że mamy mi-
łować Boga całym umysłem, ser-
cem, rozumem, ze wszystkich sił, 
a bliźniego jak siebie samego. 
Niektórzy to potem przekłada-
ją na „nie czyń drugiemu co to-
bie niemiłe”. To jest właśnie taka 
sytuacja człowieka, który potrafi 
dostrzec dary miłości Boga, czyli 
to, co będzie nas rozwijało i spra-
wiało, że będziemy w pełni doj-
rzałymi ludźmi.

Czyli ta świadomość może być 
szczególnie aktualna w rozmo-
wach na portalach społeczno-
ściowych, gdzie jest również 
dużo zamieszania i często nie-
porozumienia czy nawet wul-
garności?
Ja bym zaczął od czego innego. 
W sposób roztropny człowiek 
z pewną wiedzą i doświadcze-
niem wie, że w pewne prze-
strzenie się nie wchodzi. To jest 
ważne. Ja po prostu nie mogę 
wejść w coś, co może mi zagro-
zić i to powinno być zawsze ja-
sne, biorąc pod uwagę różne 
płaszczyzny życia ludzkiego. 
W przestrzeni psychofizycznej, 
w której człowiek będzie się 
czuł bezpieczny, będzie mógł 

Jest Ksiądz Biskup obecny w sfe-
rze internetu. Czy obecność tam 
jest zagrożeniem dla wiary, ży-
cia duchowego, czy może po-
mocą? Co może Ksiądz Biskup 
powiedzieć rodzicom młodych, 
którzy często są przerażeni, bo 
może nie do końca wiedzą, co 
się dzieje w internecie.
Jestem w przestrzeni interne-
towej czy wirtualnej trochę 
z przypadku. Zaproponowano 
mi utworzenie fanpege’a na 
Facebooku, żeby to była doku-
mentacja i świadectwo mojej 
posługi biskupiej. Cztery lata 
temu zostałem sprowokowany 
przez internautę, żebym sam 
coś robił w mediach społecz-
nych, a nie tylko administra-
torzy. Wtedy założyłem profil 
na Twitterze, gdzie codziennie 
wstawiam twitty. Są to poranne 

wpisy, które są moim komen-
tarzem do Ewangelii z danego 
dnia. Rozpocząłem tę działal-
ność 28 maja 2013 r. i trwa ona 
do dziś.

Fanpage, Twitter, gdzie jeszcze 
w internecie można znaleźć Bi-
skupa Solarczyka?
Od 16 października 2016 r. je-
stem na Instagramie, gdzie są 
wstawiane różne zdjęcia. Są 
one pewną formą prowokacji 
do głębszych refleksji. Jestem 
też na Snapchacie – zostałem 
do tego sprowokowany przez 
młodzież z krajowego duszpa-
sterstwa. Zbyt intensywnie się 
tam nie udzielam, na razie tyl-
ko odbieram chaty, które wysy-
łają inni. Można pytać, jaka jest 
tego wartość. Myślę, że to jest 
tak jak w naszym życiu. My nie 

się pięknie rozwijać harmonij-
nie i będzie szanowany. Doty-
czy to także życia duchowego, 
które jest bardzo istotne i waż-
ne. W naszym życiu mamy być 
ludźmi mądrymi, roztropny-
mi i dojrzałymi. Możemy znać 
wielu ludzi, mieć kolegów, ale 
do pewnych przestrzeni na-
szego życia dopuszczamy tylko 
przyjaciół. To jest rada i zasada 
mająca zastosowanie również 
w tej formie aktywności. Jeżeli 
jest ktoś, kto potrafi mnie usza-
nować, kto nawet chce wejść 
w jakąś dyskusję, to w porząd-
ku. Jeżeli jednak jest to sytuacja, 
która mnie obraża, niszczy war-
tości dla mnie istotne, to mam 
prawo bronić siebie, żeby inny 
człowiek nie odbierał mi mo-
jego dobra. Tym bardziej mam 
obowiązek nie odpowiadać 
w taki sam sposób, czyli staro-
testamentalnym „oko za oko, 
ząb za ząb”. Natomiast Chrystus 
przypomina, że daje nam nowe 
przykazanie, abyśmy się miło-
wali jak On nas umiłował. To 
jest właśnie ta przestrzeń, którą 
nazwalibyśmy ewangelizacją. 
To jest zasadniczy cel mojego 
uczestniczenia w tych mediach. 
Ja coś przyjmuję, na coś reagu-
ję, a ostatecznie staję wobec 
misji, że mogę drugiemu dać 
pewien ślad miłości Chrystu-
sa, miłości, którą sam umiałem 

przyjąć. To jest też piękne, kie-
dy obserwuję na przykład na In-
stagramie młodych ludzi, rado-
snych ludzi z duszpasterstwa 
młodych, ale i starszych, którzy 
przekazują wspaniałe treści, ro-
bią fantastyczne memy, obrazy, 
które potem pozostają w wy-
obraźni i są niesamowitą inspi-
racją dla innych. 

Jest Ksiądz bardzo uśmiechnię-
tym człowiekiem. Skąd bierze 
się ta radość życia i jaka jest na 
to recepta? Każdy chciałby so-
bie z Księdzem Biskupem zro-
bić selfie...
Mnie rzeczywiście nazywa-
ją człowiekiem od selfie, ale 
ja bardzo rzadko robię osobi-
ście selfie, chociaż muszę przy-
znać, że czasami trzeba instru-
ować młodych ludzi, bo okazu-
je się, że nie do końca umieją. 
Ja nie zawsze się uśmiecham. 
Jak sprawuję święte czynno-
ści, Mszę Świętą, szczególnie 
w tym momencie najbogat-
szym, najistotniejszym, czy-
li przeistoczenia – konsekracji, 
staram się być bardzo poważ-
ny. Oczywiście, mam nadzieję, 
że gdzieś jest pokój na obliczu, 
w sercu. Ja przede wszystkim 
próbuję odnaleźć nadzieję i ra-
dość w tym, co przeżywam, wy-
chodząc z założenia, że jestem 
w rękach Pana Boga. Skoro On 
mnie prowadzi, to w każdym 
momencie jest ze mną. A doda-
jąc takie czysto ludzkie refleksje, 
ja sam się zastanawiam wielo-
krotnie, jak dla ludzi jest bar-
dzo ważne to, że wychodzę do 
nich z uśmiechem. Jak to jest lu-

żyjemy w zamknięciu, w niedo-
stępnych pomieszczeniach. Nie 
chowamy się przed światem, 
ale żyjemy w tym świecie. Na-
sze życie, spotkania z ludźmi, 
nasze rozmowy, kiedyś może 
listy, obecnie rozmowy telefo-
niczne mają pewien ograniczo-
ny zakres odbiorców i uczestni-
ków. Przestrzeń wirtualna tak 
naprawdę czyni ten zakres nie-
wyobrażalnym. Jest prawie bez 
ograniczeń. Jeżeli wstawimy 
wpis na Facebooku czy innym 
komunikatorze, to inni to widzą, 
mogą coś do tego dodać. Jeśli 
nawet to zniknie, bo my usunie-
my wpis, to inni to będą mieć. 
Dlaczego to przywołałem? Bo 
to jest tak jak z życiem. My nie 
chcemy się schować, chcemy 
żyć w świecie. Uważam więc, że 
komunikatory, media społecz-
nościowe, wirtualna przestrzeń 
dają bardzo wiele. Spotykam 
się przy wielu różnych okazjach 
z bardzo wieloma ludźmi, któ-
rzy może raz tylko w życiu ze-
tknęli się ze mną osobiście. Jed-
nak przez to, co pojawia się na 
moim fanpage’u, Facebooku 
czy Twitterze, oni troszkę mnie 
poznają. Towarzyszą mi, czer-
pią pewne bogactwo z tego, co 
im daję, dziękują, wypowiada-
ją swoje uwagi. Jestem bardzo 
im za to wdzięczny. Wyjściowo 
miałem swoje założenia, ale oni 
wypowiedzieli swoje. To jest za-
wsze cenne. To też kształtuje, 
ubogaca. 

Czyli internet może być prze-
strzenią nowej ewangelizacji?
Zdecydowanie może albo na-
wet już jest. Co do tego nie 
mam żadnej wątpliwości. Wy-
starczy popatrzeć na obecność 
papieża Franciszka. Tam są już 
miliony tych, którzy w różnych 
wersjach językowych towarzy-
szą jego chociażby profilom na 
Twitterze. To jest bardzo istot-
ne i ważne w przekazie. To daje 
szansę bardzo łatwego przy-
swojenia krótkich treści i bar-

dzo szerokiego oraz szybkiego 
ich przekazania.

A widzi Ksiądz Biskup jakieś 
zagrożenia?
Trzeba wiedzieć, co i komu chce 
się przekazać, ale jednocześnie 
też wiedzieć, jakie są granice, 
których nie powinienem prze-
kroczyć. Bo tak jak wspomnia-
łem, fanpage jest przekazaniem 
mojej pewnej posługi biskupiej 
i taka jest treść tam zawarta. 
Są rzeczy, które mają charakter 
prywatny i ich się nie upublicz-
nia. Ufam, że wielu to szanuje. 
Może dla niektórych byłoby to 
ciekawe czy wręcz prowoku-
jące. Jest jednak granica, która 
jest potrzebna. To samo doty-
czy Twittera. Jestem w stanie 
raz dziennie, szczególnie rano, 
kiedy wstaję, przygotować 
twitta. Jest to dla mnie też oka-
zja do refleksji nad Słowem Bo-
żym, którego przesłanie potem 
przyjmuję i próbuję się dzielić 
w moich różnych posługach 
biskupich. Biorąc jednak pod 
uwagę moje obowiązki, mój 
zakres czasu, nie mam możli-
wości siedzieć, zaglądać, śle-
dzić, wchodzić w interakcję, od-
powiadać na bieżąco na aktyw-
ność internautów. Jeżeli to mó-
wię, to chcę potwierdzić, że to 
jest ważne, bo naprawdę wiele 
dobra może przez to zaistnieć. 

To jednak zawsze wymaga od-
powiedzialności i ostrożności.

No właśnie, ostrożności... Czy 
młody człowiek może się tu 
pogubić?
Już małe dzieci są coraz bie-
glejsze w technice, są mistrza-
mi w tworzeniu wpisów i pu-
blikowaniu postów. Sam nie-
jednokrotnie uczę się od dzieci 
moich wychowanków... Ważne 
jest, żeby ich uczyć, żeby prze-
strzegać. Biorąc pod uwagę ro-
dziców, ważne jest, żeby mieli 
świadomość, w czym uczest-
niczą ich dzieci. Kiedyś nasi ro-
dzice również pytali nas, z kim 
się spotykaliśmy. Tak samo jest 
i tutaj.

„Kontrola” to dobre słowo?
Powiedziałbym, że rodzicielska 
opieka. Ona będzie zwyczajnie 
młodemu człowiekowi zwracała 
uwagę, chwaląc go za to, co jest 
piękne, co jest wartościowe, ale 
jednocześnie przestrzegając go 
przed tym, co może mu zagro-
zić. Ten młody człowiek może 
sobie wszystkich rzeczy nie 
uświadamiać.

Wprawdzie już Ksiądz Biskup 
trochę odpowiedział na to py-
tanie, ale jest ono inspirowane 
zapytaniem pewnego młode-
go człowieka, a obiecałem, że 

dziom potrzebne. Warto, aby za 
uśmiechem kryła się też otwar-
tość na spotkanie, na rozmowę. 
Gotowość, żeby razem przeżyć 
pewne sprawy.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Szczęść Boże Czytelnikom „Do-
brych Nowin”.

Z biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej 
Markiem Solarczykiem rozmawia Mariusz Talarek.

Trzeba wiedzieć, 
jakie są granice

fot. m
. Pabis

fot. fot. tw
itter.com

/bpm
solarczyk
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„Napełnieni Duchem Świętym”

W poprzednim artykule zwróciłem uwagę na cień, 
który okrył moment poczęcia Syna Bożego. Również Jego 
narodzenie i niemal całe 30 lat zostało ukryte w łagod-
nym cieniu Ruah ha-Kadosz: 

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko
 a noc w swoim biegu dosięgała połowy
wszechmocne Twe słowo z nieba
zstąpiło na ziemię 
(por. Mdr 18,14-16)

Arka Przymierza
Jak czytamy w przepięknej teologicznej interpretacji 

poczęcia u Mateusza, Maryja – jeśli tłumaczyć dosłownie 
– „została znaleziona /εὑρέθη – heurethe/ w swym łonie 
niosąca z Ducha Świętego” (Mt 1,18). Ewangelista nie używa 
tutaj oczywistego czasownika w formie aktywnej „poczęła”, 
ale stosując w formie biernej znany nam z okrzyku „eure-
ka” czasownik grecki, wskazuje na to, że Miriam została 
„odnaleziona” jako „niosąca w swym łonie [Dziecko]”. Z bi-
egiem czasu Kościół będzie Ją właśnie przedstawiał i przy-
woływał jako niosącą Boga Arkę Przymierza (Theophora), 
którą – jak wiemy – przechowywano w ukryciu za zasłoną 
w miejscu zwanym Święte Świętych. 

Narodzenie Jezusa odbywa się za zasłoną. Gdy anioł 
objawia tajemnicę poczęcia Józefowi, mężowi Maryi, 
mówi: „to, co się w Niej zrodziło z Ducha jest Świętego  
(gr. γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου – gennēthen ek 
Pneumatos estin Hagiou)” (Mt 1,20). Ten sam czasownik /
gr. γεννηθέντα/ pojawia się w wyznaniu wiary, gdy mowa 
o Synu Bożym, który się począł (a dosłownie zrodził) z Du-
cha Świętego i narodził się z Marii Panny. W jednym pojęciu 
greka zawiera zarazem „odwieczne zrodzenie Syna”, jak 
i „doczesne narodziny z matki”. Jedno jak i drugie pozosta-
nie ukryte przed wzrokiem ludzkim.

Życie ukryte Pana
Z całego okresu 30 lat znamy zaledwie kilka epizo-

dów z życia Jezusa. O Nim samym wiemy tylko tyle, że 
w żłobie leżał jak każde niemowlę owinięty w pielusz-

ki, że został odwiedzony przez okolicznych pasterzy 
i z daleka przybyłych magoi (perskich mędrców?), że jak 
każdy chłopiec żydowski został ósmego dnia obrzezany, 
a potem jak każdy pierworodny ofiarowany w świątyni, 
że ze względu na niebezpieczeństwo znalazł się jako emi-
grant w Egipcie, a – wróciwszy do Nazaretu – żył poddany 
rodzicom i wreszcie jak każdy wkraczający w wiek dojrz-
ewania zdał pomyślnie egzamin w stolicy. Znamy nawet 
jedno pytanie, które – można powiedzieć – z tej okazji 
zadał stroskanym rodzicom... 

Poza tym nie wiemy nic. Całe dzieciństwo ujęte zos-
tało przez Łukasza w dwóch zwięzłych sformułowani-
ach. Do 12 roku życia Dziecko „rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na 
Nim” (Łk 2,40), a potem „Jezus czynił postępy w mądroś-
ci, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Zwróćmy 
uwagę na subtelną różnicę w pedagogicznych priorytet-
ach tych dwu etapów życia. W pierwszym pada akcent 
na nabieranie mocy i napełnianie się mądrością (gr. pler-
oumenon sophia) w wewnętrznym kręgu rodziny. Duch 
życia, który u początku spoczywał nad bezmiarem wód 
i wyprowadził wszechświat z chaosu, obecnie nadaje ksz-
tałt ideom i marzeniom serca Dziecka. W drugim etapie 
autor podkreśla społeczny rozwój: Chłopiec – jak młody 
Samuel – idzie do przodu, nie pozwalając upaść na ziemię 
żadnemu słowu Ojca, obdarzony Jego łaskawym spojrze-
niem i życzliwością ludzi. 

Wszystko to jednak dokonuje się mocą Ruah Elohim 
w głębokiej ciszy i z dala przed wzrokiem ludzkim. Stąd 
ten okres nazywamy ukrytym: „Przez większą część swe-
go życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: 
było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie 
z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane Prawu 
Bożemu, życie we wspólnocie” /KKK 532/. 

Nasze ukrycie w Duchu
Podobnie nasze nowe narodzenie dokonuje się 

w ukryciu, w niewiedzy skąd i dokąd: „Trzeba wam się 
powtórnie narodzić. «Wiatr (zapewne Jezus wypowied-
ział aramejskie rü’·akh, co również znaczy Duch) wie-
je tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, 
skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który 
narodził się z Ducha». I nie jest przypadkowy fakt, że „sam 
zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 
trzydziestu” (Łk 3,23). Na każdy rok wypełnienia misji pub-
licznej przypada mniej więcej 10 lat życia ukrytego... Takie 

są proporcje Ducha Świętego w recepcie na 
autentyczną ewangelizację! 

Ks. Tomasz Szarliński

twieram e-maila, a w nim wiado-
mość od przyjaciela. „Opowiem 
ci o mnie więcej niż bym chciał...” 

– zaczął śpiewać Paweł Domagała. Wsłu-
chując się w tekst, nie tylko wiedziałam, 
że śpiewa zakochany po uszy mężczyzna, 
lecz także że śpiewa mężczyzna świado-
my, czym jest prawdziwa miłość. Wie, że to nie tylko motyle 
w brzuchu, rozpromieniona twarz i świecące niezwykłym 
blaskiem oczy. To nie tylko cukierkowaty czas spotkań. Choć 
to jest piękne i równie potrzebne, zatrzymując się na tych 
emocjach, spłycamy tę, która nadaje smak naszemu życiu. 
Domagała to wie, bo wyznaje, że najbardziej boi się nie wie-
rzyć, nie zmienić i być sam. Błaga, aby kobieta kochała go 
mimo jego wad i gdy wszystko będzie złe. 

A czy dzisiaj potrafimy kochać zawsze i mimo wszystko? 
Czy doszukujemy się w miłości głębszego sensu? Gdy słu-
chałam śpiewającego artysty, przypomniała mi się pewna 
scena. Był wieczór, stałam przy przejściu dla pieszych, kiedy 
zbliżyła się do niego trzymająca się za ręce para. Widać, że 
w ostatnich sekundach chłonęli swoją obecność. Żegnając 
się, najpierw mężczyzna nakreślił na czole ukochanej znak 
krzyża, a potem ona „zrewanżowała” mu się. „Ale oni muszą 
się kochać” – pomyślałam. Bo cóż piękniejszego, lepszego 
można ofiarować kochanej przez nas osobie, jak nie Boże 
błogosławieństwo właśnie. Życząc Nieba, pragniemy ofia-
rować temu, kogo kochamy, największy dar. Tego Nieba 
powinniśmy życzyć wszystkim napotkanym na życiowej 
drodze ludziom. Bo do miłości zostaliśmy powołani. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że to naiwnie, ale jeśli z miłością pa-
trzymy na innych ludzi, wówczas jesteśmy w stanie skru-
szyć nawet najbardziej zatwardziałe serca. Szkoda, że tak 
często zapominamy o tym, co mówił do nas Pan Jezus: „To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem” (J 15,12).

Miłość
     Izabela Kozłowska
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1. Wszystko, o co prosimy przy od-
mawianiu drogi krzyżowej, będzie 
wysłuchane.
2. Obiecuję życie wieczne tym 
wszystkim, którzy częściej odprawia-
ją drogę krzyżową ze współczuciem.
3. Jestem przy nich w ciągu całego 
życia i szczególnie będę ich wspoma-
gał w godzinę ich śmierci.
4. Choćby nawet miał ktoś tyle grze-
chów, ile źdźbeł trawy na polu i pia-
sku na brzegu morskim, będzie mu 
to wszystko zmazane przez odpra-
wienie drogi krzyżowej (Obietnica ta 
nie zwalnia od spowiedzi, szczególnie 
przed przyjęciem Komunii Świętej).
5. Ci, którzy często odprawiają drogę 
krzyżową, otrzymają w niebie szcze-
gólną chwałę.
6. Uwolnię ich z ognia czyśćcowego, jeżeli się tam dostać powinni, i to w pierwszy wtorek 
albo piątek po ich śmierci.
7. Błogosławieństwo Moje będzie towarzyszyć Wam z powodu odprawiania każdej drogi 
krzyżowej, w godzinę śmierci, w niebie i na całą wieczność.
8. W godzinę śmierci nie pozwolę, aby ulegli pokusom szatana. Użyję całej mojej siły, aby 
spoczęli w Moich ramionach.
9. Jeżeli odprawiają drogę krzyżową z miłością, uczynię każdego z nich żywym cyborium. 
Skąd później z radością rozleję Moje łaski.
10. Skieruję Moje spojrzenie na tych, którzy często odprawiają drogę krzyżową, ramiona 
Moje są zawsze otwarte, aby ich ochraniać.
11. Tak jak zostałem przybity do krzyża, tak samo będę zawsze z tymi, którzy mnie czczą 
przez odprawianie drogi krzyżowej.
12. Nie mogą się oni już ode Mnie odłączyć, ponieważ Ja daję im łaskę ochrony przed każ-
dym ciężkim grzechem.
13. W godzinę śmierci pocieszę ich Moją obecnością i pójdziemy razem do nieba. Śmierć 
będzie lekka dla tych, którzy często odprawiali drogę krzyżową.
14. Dusza Moja będzie dla nich płaszczem ochrony. Będę im śpieszył zawsze z pomocą, tak 
że znajdą we Mnie spokój.

Stronę przygotował Henryk Bejda

Hiszpan brat Stanisław (Estanislao) 
(1903-1927) należał do Zgromadzenia Braci 
Szkół Chrześcijańskich. Mieszkał w klaszto-
rze w Bugedo. Zanim zmarł w opinii święto-
ści, spisał – z polecenia swojego kierownika 
duchowego – otrzymane od samego Jezusa 
obietnice złożone osobom praktykującym 
nabożeństwo drogi krzyżowej. Oto owe 
obietnice:
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Odpraw drogę krzyżową! 
Warto!

Zwiedzając kościoły, możesz się na-
tknąć na rzeźbę Matki Bożej trzymają-
cej na kolanach martwego dorosłego 
Jezusa o wielkości... małego dziecka. 
Czy to błąd w sztuce? A może bluź-
niercza parodia? Nic z tych rzeczy. To 
tzw. „Pieta Corpusculum” – przed-
stawienie Matki Bożej Bolesnej łą-
czące w jednym przedstawieniu 
dwie prawdy naszej wiary: o wcie-
leniu i Bożym narodzeniu oraz 
o odkupieńczej śmierci naszego 
Zbawiciela.

Pieta z..
Dzieciątkiem?

Na jednym z najsłynniej-
szych Maryjnych wizerunków 
świata – ikonie Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy – dostrzec 
można pewien intrygujący 
szczegół. To sandał spadający ze 
stopy małego Jezusa. Czy szcze-
gół ten ma jakieś symboliczne 
znaczenie? Niewątpliwie, choć 
badacze podają różne interpre-
tacje. Według jednych jest to 
wyraz lęku Chrystusa lub praw-
dy, że Maryja jest Tą, która – jako 
jedyna z ludzi – jest godna roz-
wiązać Mu rzemyk u sandała, 
według innych oznaka dziecię-
cej bezradności, potrzeby „nie-
ustającej pomocy”, a zarazem 
matczynej troski, którą Maryja 
otacza nie tylko swego Syna, lecz 
także wszystkich ludzi.

Wyzwolił Albanię spod władzy Turków 
i przez 25 lat bronił swojego kraju i narodu, 
ba! całej Europy przed najazdami Imperium 
Osmańskiego. Stoczył 25 zwycięskich bitew, 
przegrał tylko raz. 17 stycznia w Albanii roz-
poczęto świętowanie roku zmarłego przed 
550 laty bohatera narodowego – wielkiego 
katolickiego księcia i wodza Jerzego Kastrio-
ty (1405-1468) zwanego Skanderbegiem (po 
albańsku: Gjergj Kastrioti Skënderbeu). Jego 
wkład w obronę wiary i chrześcijańskiej Eu-
ropy docenił papież Paweł II, nadając mu za-
szczytny tytuł „Athleta Christi” – „Zapaśnik 
Chrystusa”. Szacunkiem otaczali go także 
wrogowie – Turcy, którzy wykradli jego ko-
ści i porobili z nich... amulety, aby chroniły 
ich przed śmiercią i zapewniały sławę.

Jerzy Kastriota

Katolicki 
bohater 
Albanii

Pewnego razu natarczywy czciciel zaata-
kował Ojca Pio, nachalnie domagając się od 
niego cudu. „Ojcze Pio, Ojciec ma taki wiel-
ki dar, proszę, niechże Ojciec sprawi, żeby 
stało się to, o co proszę. Błagam” – męko-
lił. „Idź precz, szatanie” – odpowiedział mu 
Ojciec Pio. „Ja mam sprawić? To przecież 
nie ja czynię te wszystkie cuda. To Ten tam, 
w górze – stwierdził z groźną miną i dodał:  
– A ja? Ja jestem tylko... makaronem bez 
sosu”.

– makaron bez sosu

Pokorny i prosty polski kandydat na ołtarze 
brat Alojzy Kosiba (1855-1939) – z racji na-
gminnego używania zdrobnień przezywany 
„Alojzeczkiem” – był niezwykle pogodnym 
człowiekiem. Znał się na żartach jak mało 
kto i często zadawał ludziom przeróżne „za-
gadeczki”. Oto jedna z nich: 

„Pierwsze, trzecie – kota dziecię, 
w środku tego – syn Noego”.

Znasz już rozwiązanie? Jeśli nie, szukaj 
go u dołu strony.

Święty 
Ojciec Pio

Walentynkowa zagadeczka 
                        brata Alojzeczka

Ko cham cię!
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