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Ocalone życie Dominiki
Pomogła
Matka Boża
Nieustającej
Pomocy

Bezdomny artysta

Narzędzie
w ręku Pana Boga

Rozmowa z o. Leonem Knabitem,
benedyktynem z Tyńca
Media są jak samochody. Dawniej były w rodzinach
rzadkością, dzisiaj nie można się bez nich obejść.
I dlatego wpływ jednych i drugich na życie i system
wartości człowieka jest olbrzymi.

Nowa
książka
o Ojcu
Dolindo
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Użyczam Ci, Jezu, mojego głosu, a Ty mów...

„Jestem”

Czekamy na
Ciebie 2 czerwca
na Polach Lednickich!
Nie może Cię
zabraknąć!
Wspólnota
„To są chwile w których co roku się nawracam – tak o swoim uczestnictwie
LEDNICA 2000
w Spotkaniu Młodych Lednica 2000 mówi jeden z jej uczestników. 2 czerwca

na Polach Lednickich odbędzie się XXII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000,
tym razem pod hasłem „Jestem”.

Ojca Dolindo
sowaniem. To jego ustami przemawiał sam Pan Jezus. Ci, którzy choć
trochę go poznali, szukają wciąż
nowych pism kapłana i świadectw
o nim.
Autorzy niniejszej publikacji ruszyli tropem charyzmatycznego kapłana, by odkryć jego tajemnice...
Polecili mu także czytelników książ-

ki, którą przygotowywali... Przede
wszystkim jednak pragnęli dotrzeć
do świadków pamiętających drogę, jaką przebył Ojciec Dolindo, oraz
do osób, które doświadczyły cudów
i łask wyproszonych za jego wstawiennictwem.
mp

fot. A. Gracz

Rozmowa z Marią Grazią Ruotolo, krewną Ojca Dolindo (fragment
książki)

A jakie myśli Ojca Dolindo pozostały w Pani sercu?
Było ich bardzo wiele. Często
pytana o Ojca Dolindo, odpowiadając, lubię czytać to,
co powiedział do niego Pan
Jezus. To te słowa są dla mnie
najważniejsze. Nie to, co powiem ja. To, co jest najpiękniejsze to fakt, że rozmawiał
z Panem Jezusem, który kiedyś
mu powiedział: „Ja jestem Dolindo-Jezus, Ty Jezus-Dolindo.
To nie Ty mówisz, ale ja mówię. To nie ty piszesz, ale piszę
Ja. Ta miłość do mnie przyniesie ci śmiertelne cierpienie...”.

I w swoim komentarzu Ojciec
Dolindo powiedział wówczas,
że był zaskoczony tymi słowami. Nie wiedział, co powiedzieć, czy wierzyć, ale późniejsze doświadczenia pozwoliły
mu zrozumieć, że to prawda.
I między Jezusem a nim istniała prawdziwa, głęboka przyjaźń. Świadectwa mówią nam
o wydarzeniach, kiedy wspólnie śpiewali, rozmawiali...

Książkę można zamawiać
dzwoniąc pod numery
telefonów:

12 418 91 30
508 235 062
500 824 111

lub przez stronę internetową

www.prodoks.pl

Manuel Neuer (ur. 1989) – urodzony w Gelsenkirchen bramkarz piłkarskiej reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium. Wierzący
i praktykujący, zaangażowany w działalność
charytatywną parafii i Kościoła. Założona przez
niego w 2010 r. Manuel Neuer Kids Foundation działa na rzecz
poprawy sytuacji dzieci – głównie z niezamożnych rodzin i terenów wiejskich; przy Fundacji funkcjonuje również centrum
dla dzieci i młodzieży „Manus”. Współpracuje też z kapucynami. Żonaty z Austriaczką Niną Weiss. Ich ślub kościelny odbył
się w maju 2017 r. w katedrze w Monopoli we Włoszech.

Wspólny cel, marzenia i pragnienia
z Bożą pomocą zdziałały dotychczas cuda
– na Lednicy miały już nawet miejsce zaręczyny... Marysia, która po raz pierwszy pojechała na Lednicę w 2017r.,
podkreśla, że panuje
tam cudowna atmosfera.
Wspomina niesamowite
przeżycie, jakim było dla
niej przejście przez Bramę Rybę. Na pytanie, czy
chce ponownie przyjechać na spotkanie, odpowiada bez wahania „TAK!”.

Ludzie Lednicy

Jak czytamy na stronie, „Ludzie LEDNICY żyją
wyborem Chrystusa”. To
młodzież i starsi. Każdy
znajdzie coś dla siebie – od
dziecka, do najstarszych.
Poza głównym spotkaniem na Polach w pierwszą sobotę
czerwca co roku odbywa się też Lednica
Dziecka, Lednica Seniora i Lednica Motocyklisty. Na terenie całej Polski działają obecnie tak zwane Ruchy Lednickie, które zajmują się formacją młodzieży na co dzień.
Co roku organizowane są też wakacje na
Lednicy, a nawet Sylwester na Jamnej!

hb

Panie Jezu, zanim wstąpiłeś do nieba, przekazałeś swoim uczniom polecenie: „Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Odpowiadając na
to wezwanie, pragniemy prosić Ciebie, Panie, za „Dobre Nowiny”, które rozdawane są
w różnych miejscach nie tylko Polski, lecz także świata.
Jej twórcy chcą przez to dzieło nieść Dobrą Nowinę, chcą szerzyć Twoją naukę, pisać
o cudach, które czynisz, Panie, w życiu każdego z nas. Pragną uświadamiać i docierać
z „Ewangelią”, która jest Dobrą Nowiną, do coraz większej liczby ludzi.
Prosimy więc, Panie Jezu, pomagaj im w tym dziele! Niech Duch Święty daje dziennikarzom natchnienia tematów, o których mają pisać! Niech stawia na drodze wydawcy
i zespołu pracującego przy tym dziele ludzi, którzy będą „Dobre Nowiny” wspierać duchowo i materialnie. Błogosław, Panie, Darczyńcom tego dzieła.
Wierząc, że „Dobre Nowiny” będą się dalej rozwijać, mówimy dziś w wielkim zawierzeniu: „Jezu, Ty się tym zajmij”.
Amen.

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

ADRES REDAKCJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Łukasz, wieloletni uczestnik Lednicy,
tak mówi o swoim doświadczeniu ze spotkań: „Na Pola Lednickie przyjeżdżają różni ludzie, również niewierzący czy poszukujący. I w tej różnorodności tkwi piękno.
Otwartość wspólnoty Kościoła polega na
tym, że my ich nie odrzucamy, ale właśnie
z nimi się spotykamy. Do tego spotkania
nie bez powodu dochodzi tam, na Polach
Lednickich, gdzie spotykamy się w Imię
Boga, by nawracać siebie samych jak i innych. Samo spotkanie w pierwszą sobotę
czerwca jest czasem bardzo szybkim – niestety bardzo szybkim...
Więcej informacji na stronie internetowej: www.lednica2000.pl.
mp

„Ja osobiście już nie mogę się doczekać wspólnych śpiewów, tańców oraz przede wszystkim modlitwy z tysiącami ludzi! Lednica
to wspaniała sprawa! Tyle osób
wiernych Bogu, modlących się
w jednym miejscu. Śpiewy, tańce, spowiedź na dworze, wiele
uśmiechu i ogromna radość są
w tym miejscu wspaniałe. Polecam Lednicę każdemu!”.

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Jan

Znani i lubiani są z nami

Modlitwa w intencji „Dobrych Nowin”

fot. Michael Kranewitter/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Katie Ledecky (ur. 1997) – amerykańska pływaczka, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka świata (po
mistrzostwach świata w Budapeszcie w 2017 r.
z łącznym dorobkiem 14 tytułów mistrzowskich
i jednym wicemistrzowskim została najbardziej
utytułowaną pływaczką w historii mistrzostw świata), pięciokrotna mistrzyni olimpijska. Przed każdym wyścigiem
odmawia Zdrowaś Maryjo, a wiara jest dla niej „źródłem siły”. „Moja
katolicka wiara jest dla mnie bardzo ważna. Zawsze tak było i zawsze
będzie. Jest częścią tego, kim jestem i czuję się komfortowo, kiedy ją
praktykuję. Pozwala mi patrzeć na wszystko z właściwej perspektywy” – wyznała w wywiadzie dla„Catholic Standard”.

fot. Fernando Frazao, Agencia Brasil/Wikimedia Commons, CC-BY-3.0-BR

Michael Lonsdale (Alfred de Turris, ur. 1931) – francuski aktor
pochodzenia brytyjskiego. Grał m.in. w filmach Moonraker (z serii
z Jamesem Bondem), Ronin, Dzień szakala, Imię róży, Rydwany ognia.
Zdobywca Cezara dla najlepszego aktora drugoplanowego (za rolę brata
Luca w filmie Ludzie Boga o męczennikach z Tibhirine). Jako młody człowiek zrozumiał, że piękno jest jednym z imion Boga.„Nigdy nie ukrywałem swojej wiary. Prawdą
jest jednak, że w środowisku artystycznym, w którym tak długo się obracałem, nie zawsze było to mile widziane. Wierzących jest tam jednak więcej niż myślisz” – wyznał
w autobiograficznej książce Miłość zbawi świat.

fot. Georges Biard / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

Oni są katolikami

do drzwi, aby go przywitać.
Stał, trzymając w ręku swoją
nieodłączną czarną teczkę.
I przysłuchiwaliśmy się rozmowom, jakie toczyli dorośli.

LEDNICA 2000 przeszła i widziała już
niejedno, gościła wiele ciekawych osób
i zmieniła życie młodych ludzi. Co roku organizatorzy starają się zaskoczyć uczestników czymś nowym, za
każdym razem sprawić, że
wracając do domu, będą
czuli w sercu zmianę. Co
jednak najważniejsze, starają się, by to, co dzieje się
na polach, nie zostawało
tylko tam. Zgodnie z nazwą, zadaniem Lednicy
jest głoszenie, niesienie
imienia Chrystusa jak najdalej.
„Sobota spędzona na
krańcach pól lednickich
i poprzedzający ją czas
rekolekcji to wspaniały
moment w roku, na który czeka się z utęsknieniem” – mówi Marcin, zeszłoroczny ewangelizator lednicki. „Chwile,
w których spotyka się wiele wspaniałych
osób, pozostają w sercu do końca życia.
Wyjście na pole i rozmowa z ludźmi pokazuje, jak wiele łączy młodzież całego kraju.
Te same problemy, pytania, wątpliwości...
niesamowite doświadczenie. Bóg działa
wielkie rzeczy na naszych oczach” – dodaje.

W końcu przyszła do nas długo wyczekiwania wiosna. Cieszymy się słońcem, ciepłem, zielenią. Mamy nadzieję,
że wiele radości sprawi Wam również
kolejny numer „Dobrych Nowin”. Jak co
miesiąc przygotowaliśmy wiele ciekawych artykułów. W sposób szczególny
polecamy rozmowę z o. Leonem Knabitem, benedyktynem z Tyńca, który mówi
nam o mediach i ich roli w życiu człowieka. Kto jak nie on powinien się wypowiadać w tym temacie? Benedyktyn od
50 lat obecny jest w mediach i uważnie
śledzi wszystko to, co się w nich dzieje.
W bieżącym numerze „Dobrych Nowin” znajdziemy także rozmowę z aktorką Katarzyną Łaniewską oraz bardzo
mocne świadectwo nawrócenia muzyka
PAXA. Wielu wzruszy zapewne historia
Dominiki, która doświadczyła niezwykłej
łaski od Matki Bożej Niestającej Pomocy
i odzyskała zdrowie.
Polecamy się Waszej pamięci, jak zawsze prosząc o modlitwę i wsparcie materialne. Dzięki niemu za miesiąc znów
zawitamy do domów Polaków nie tylko
w Polsce, lecz także za granicą.
Życzę dobrej i owocnej lektury!
Z Panem Bogiem

fot. J. Zych

Maria Grazia Ruotolo

Jakie są Pani pierwsze wspomnienia związane z Wujkiem?
Jak wspomniałam, między
moim tatą a Ojcem Dolindo
była szczególna, silna więź.
Zawsze o nas pamiętał. Przychodził do nas często, a już
nigdy nie opuścił rodzinnych
uroczystości i urodzin. Był
podczas każdych świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy. To
już była tradycja. Kiedy zbliżała
się godzina dwudziesta trzecia
– a Ojciec Dolindo zwykle kończył swoją pracę duszpasterską około dwudziestej trzeciej
lub po dwudziestej trzeciej
– kiedy zbliżała się ta pora
i rozlegało się pukanie do
drzwi, wówczas mój tata entuzjastycznie prosił nas: „Biegnijcie, dzieci, otworzyć. To Dolindo, Dolindo idzie!”. I biegliśmy

Drodzy Czytelnicy!

2 czerwca na Polach Lednickich, pod patronatem „Dobrych Nowin”

Rozmowy
ze świadkami
życia

To najnowsza książka o Ojcu Dolindo Ruotolo. Zawiera ona rozmowę
z bliską krewną kapłana Marią Grazią
Ruotolo oraz siostrami franciszkankami, które spowiadały się u Ojca Dolindo, a także relacje świadków codzienności mistyka z Neapolu.
Włoski kapłan Ojciec Dolindo
cieszy się w Polsce dużym zaintere-
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Br. Jan Hruszowiec z „Dobrymi Nowinami” w Machu Picchu, Peru
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Cyborium, czyli puszka na
hostie, którą ujrzano po otwarciu drewnianego tabernakulum, było wprawdzie przewrócone, ale wciąż zamknięte pokrywą. Wewnątrz znaleziono
40 hostii. Mimo że narażone
były na zmiany temperatury
i wilgoć, nie zmieniły one ani
kształtu, ani koloru, nie było
na nich śladów żadnych bakterii czy pleśni. Co więcej – jak
zgodnie zaświadczyli zarówno
o. Angelo Ciancotti z katedry
w Ascoli Piceno, jak i biskup
miejscowej diecezji ks. Giovanni D’Ercole – Hostie nadal
wydzielały bardzo przyjemny
zapach świeżego chleba, tak
jakby wypieczono je zaledwie
dzień wcześniej.
„To znak nadziei dla wszystkich. Mówi nam, że Jezus razem z nami cierpiał na skutek
trzęsienia ziemi, ale wyszedł

wane Hostie przechowywane
są obecnie w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze
w Ascoli Piceno. Nie wiadomo
jeszcze, jaki będzie ich dalszy
los.
W historii Kościoła odnotowywano już podobne wydarzenia, które uznano za cuda eucharystyczne. W 1730 r. w Sienie (Włochy) złodzieje rozbili tabernakulum w kościele
fot. Schaack Lothar/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0-DE

reklama

żywy spośród ruin” – powiedział dziennikowi „Avvenire”
ks. bp D’Ercole. Hierarcha nakazał jednak ostrożność w ocenie tego, co się stało. „To cud”
– uważa jednak ks. Ciancotti,
który przypomina nam o centralnym znaczeniu Eucharystii. Poprzez te nietknięte
Hostie „Jezus mówi nam: Jestem wśród was. Zaufajcie Mi”
– stwierdził. Cudownie zacho-

św. Franciszka. Zabrali z niego
cyborium z konsekrowanymi
Hostiami. Sądzili, że puszka
jest ze złota i chcieli ją spieniężyć. Trzy dni później w skarbonie na datki dla biednych
znaleziono 348 komunikantów (i sześć połówek). Zdecydowano się je zachować,
by w naturalny sposób rozsypały się w proch. Tak się jednak nie stało. Pozostają świe-

że i nietknięte do dziś! Podobnie nietknięte pozostały
24 Hostie, które w 1597 r.
zwrócił do kościoła w Alcala de Henares koło Madrytu
(Hiszpania) skruszony złodziej.
W obydwu przypadkach konsekrowane Hostie „konfrontowano” z ich niekonsekrowanymi odpowiednikami. Hostie
niekonsekrowane rozpadały
się lub pokrywały pleśnią.

Ulubiony
papież
Francuzów

Nie Franciszek, nie Benedykt XVI, ale
św. Jan Paweł II jest najbardziej lubianym przez Francuzów papieżem ostatnich 60 lat. Wskazuje na niego niemal
połowa mieszkańców tego kraju!
W sondażu przeprowadzonym dla „Le
Figaro” przez firmę BVA na św. Jana Pawła II
wskazało 48% badanych (wzrost o 4% od
2015 r.). Na kolejnych miejscach znaleźli się
papież Franciszek – 23% (spadek o 8% od
2015 r.), św. Jan XXIII – 9% oraz Benedykt
XVI, Jan Paweł I i Paweł VI (po 3%).
Jan Paweł II znajdował się również
na pierwszym miejscu w badaniu prze-

prowadzonym w 2011 r. przez TNS Sofres
dla tygodnika „Pelerin”. Uważany przede
wszystkim za „papieża młodych” i doceniany za osobowość Polak zdobył wówczas 61% głosów Francuzów (w tym 78%
głosów katolików), dystansując Benedykta XVI – 18 (20%) i Jana XXIII – 16 (21%).

Polityk
wierny Bogu
i Kościołowi
W świecie wielkiej polityki Europy Zachodniej preferującej
osoby o dość niesprecyzowanych poglądach jest prawdziwym ewenementem: żarliwym
katolikiem żyjącym tak jak Pan
Bóg przykazał – jego poglądy
są w pełni zgodne z nauką Kościoła. Mowa o brytyjskim parlamentarzyście Jacobie Rees-Mogg’u z Partii Konserwatywnej, który – o dziwo – ma spore
szanse, aby zostać premierem
Wielkiej Brytanii.

Jacob Rees-Mogg ma 48 lat i pochodzi z wielodzietnej, ale zamożnej rodziny. Jego ojciec – lord William Rees-Mogg
– był wybitnym dziennikarzem. Po studiach w renomowanym Eton i Oksfordzie Jacob robił karierę w świecie finansów, ale jego prawdziwym powołaniem
okazała się polityka. Jest członkiem Partii
Konserwatywnej (i to jej najbardziej prawicowego, eurosceptycznego „skrzydła”).
W wyborach startował od 1997 r., za każdym razem zdobywając coraz większą
liczbę głosów. Jako poseł w brytyjskim
parlamencie zasiada od 2010 r.
Rees-Mogg – Anglik w każdym calu,
tradycjonalista i monarchista – nie kryje

się ani ze swoją żarliwą wiarą, ani z jasno
sprecyzowanymi poglądami. „Jestem wiernym synem Kościoła” – mówi o sobie. Jako
katolik kocha Kościół, regularnie uczestniczy we Mszy Świętej (szczególnie ceniąc
Eucharystię sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tzw. Mszę trydencką), stara się codziennie odmawiać
różaniec, ceni katolickie tradycje, jest „fanem wszystkich papieży” (choć do jego
ulubionych należą Pius IX i Benedykt XVI)
i żyje według zasad katolickiej moralności.
Zasady moralne i naukę Kościoła przenosi również do świata polityki: jest przeciwnikiem aborcji, eutanazji i – w przeciwieństwie do wielu swoich „kolegów”
z partii – tzw. „małżeństw” homoseksualnych. Co więcej, jest także przykładnym
mężem i ojcem (choć liberalne media wytykają mu, że – jak sam przyznał – nigdy...
nie zmieniał dzieciom pieluch; Rees-Mogg
śmiał się, że nie pozwoliła by mu na to...
niania, która pracuje w jego rodzinie od
ponad 50 lat i obecnie opiekuje się jego
dziećmi). Dzieci ma zresztą sporo – sześcioro: najstarszego 11-letniego Petera,
Mary, Thomasa, Anselma, Alfreda i niespełna rocznego Sixtusa. Ich matką a jego żoną
jest Helen de Chair.
Jacob Rees-Mogg ma jeszcze jedną
szczególną i bardzo osobliwą w świecie
polityki cechę: poczucie humoru!

Kościoły
na filmowym
planie

fot. A. Kalinowski

W styczniu w gruzach zniszczonego przez kataklizm kościoła Matki Bożej Wniebowziętej w Arquata del Tronto we Włoszech odnaleziono tabernakulum, a w jego wnętrzu cyborium z czterdziestoma
konsekrowanymi Hostiami. Okazało się, że chociaż od trzęsienia ziemi, które dotknęło centralną część Włoch, minęło już ponad półtora
roku, Hostie pozostały świeże i nienaruszone. Według powszechnej
opinii to cud.

Jacob Rees-Mogg

fot. LadyGeek TV / Wikimedia Commons, CC-BY-2.0

fot. Contrasto/Eastnews

Nowy cud
we Włoszech?
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Opactwo oo. cystersów w Wąchocku

W opactwie cystersów w Wąchocku – jednym z najcenniejszych
i najpiękniejszych obiektów architektury romańskiej w Polsce
– kręcone są sceny do kilku odcinków serialu Korona królów.
Klasztorne wnętrza z XII i XIII w. imitować będą objęte klauzurą
pomieszczenia klasztoru klarysek w Starym Sączu, w którym
przebywała królowa Jadwiga – żona Władysława Łokietka.
W filmach występowało już wiele polskich kościołów. Samo opactwo w Wąchocku „zagrało” już w: Potopie i Krzyżakach. We wnętrzach drewnianego kościółka św. Wojciecha z 1758 r. w Jeruzalu
na Mazowszu kręcono wiele scen z serialu Ranczo, a modrzewiowa świątynia
św. Wawrzyńca w Gliniance (z 1763 r.)
wciąż odgrywa rolę „macierzystego” kościoła (pw. MB Nieustającej Pomocy)
ks. Mateusza Żmigrodzkiego czyli Ojca Mateusza – najsłynniejszego polskiego„detektywa w sutannie” (i wcale nie znajduje się
w Sandomierzu ale niedaleko Otwocka
– niespełna 35 kilometrów od warszawskiego studia ATM!). Plebania Ojca Mateusza położona jest natomiast w podwarszawskim
Piasecznie, a z budynków kościelnych tylko
Pałac Biskupi jest z Sandomierza.

Kościół parafialny mieszkańców fikcyjnego Tulczyna z serialu Plebania „zagrała”
świątynia w Okuniewie pod Warszawą
z XIX w., a w klimatycznych filmach z serii
U Pana Boga... zobaczyć można było wnętrza XIX-wiecznego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego – miejsca cudu eucharystycznego.
Warto dodać, że w „filmowych” świątyniach pełniona jest normalna posługa
duszpasterska (księża pilnują, by filmowcy nie zakłócali funkcjonowania parafii),
a co więcej – praca w nich wywiera wpływ
na samych aktorów. W kościele w Jeruzalu
swoje przyrzeczenia małżeńskie odnawiali... Solejukowa z Koziołem – czyli Katarzyna i Cezary Żakowie – aktorska para grająca w serialu Ranczo.

Poradnik pobożnego „podglądacza”
Podglądanie nie jest rzeczą chwalebną. No chyba, że... „podglądasz”
rzeczy pobożne. Dzięki najnowszym technologiom nie, wychodząc
z domu, możesz uczestniczyć we
Mszach Świętych, nabożeństwach
i procesjach odprawianych w największych sanktuariach całego
świata. I nie chodzi tu bynajmniej
o retransmisję różnych uroczystości, ale o to, co dzieje się na żywo.
Wystarczy, że masz internet.

Dzięki kamerom internetowym zobaczyć można na żywo to, co aktualnie dzieje się w Lourdes, w Guadalupe, w Łagiewnikach. Jak? Wystarczy
wejść na odpowiednie, całkowicie darmowe strony internetowe. Oto kilka
najważniejszych adresów:
Lourdes: https://www.lourdes-france.org/en/tv-lourdes
Guadalupe: http://basilica.mxv.mx/web1/-home/envivo.html
Kaplica klasztorna w Krakowie-Łagiewnikach
Fatima: http://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-onlineŁagiewniki: https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/
Jasna Góra: http://www.jasnagora.pl/612,372,artykul,Kaplica_Matki_Bozej.aspx
Msze Święte, adoracje, różaniec i inne nabożeństwa na żywo obejrzeć można również za pośrednictwem strony:
https://msza-online.net/ .
Pamiętaj jednak! Jeśli nie jesteś chory, internetowe, wirtualne uczestnictwo we Mszy Świętej nie zwalnia Cię z obowiązku niedzielnego osobistego uczestnictwa w realnym, a nie wirtualnym Kościele!
Strony przygotował Henryk Bejda
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Media

są jak
samochody
fot. M. Lasyk/REPORTER

Z o. Leonem Stefanem Knabitem OSB,
mnichem benedyktyńskim,
rozmawia Małgorzata Pabis.

Kiedyś Ojciec wyraził pragnienie, aby media żyły czymś
przyjaznym człowiekowi,
żeby nie pokazywały przede
wszystkim zła, by tak nie pędziły. Jak Ojciec myśli, czy to
jest możliwe?
Uważam, że to jest możliwe,
ale droga do poprawy istniejącego stanu nie jest łatwa. Wydaje mi się, że ludzie pokazujący zło w mediach nie są skłonni
do zmiany swoich postaw, czyli
do nawrócenia się. Wobec tego
ludzie reprezentujący wartości
moralne, także/zwłaszcza te
oparte na tradycji chrześcijańskiej, powinni odważnie wchodzić w media i to z takimi produkcjami, które mogłyby konkurować z treściami gorszącymi/destrukcyjnymi.
Dlaczego ludzi fascynuje zło,
sensacja?
To jest owoc grzechu pierworodnego. Wola ludzka jest
obecnie bardziej skłonna do
złego niż do dobrego. Zło
przedstawione atrakcyjnie,
a nieraz perfekcyjnie od stro-

ny formalnej, zawsze znajdzie
rzesze odbiorców.
„Dobro może być pociągające” – to także zdanie Ojca.
A wydaje się, że często nie
jest. Jak to zrobić, by było?
Trzeba dobro robić dobrze.
Można powiedzieć, że pierwszym medium, przybliżającym tajemnicę zbawienia była
Ofiara Eucharystyczna i potem
związane z nią nabożeństwa.
Dla człowieka wierzącego
możność uczestnictwa w obrzędzie uobecniania Tajemnicy Paschalnej było rzeczą najwyższej wagi, choć od początku byli i tacy, którzy opuszczali
wspólne zebrania. Z biegiem
czasu Msza Święta stała się coraz bardziej odświętną tajemnicą, oddzieloną od codziennej rzeczywistości, zwłaszcza
że nośnikiem tej tajemnicy
była łacina, coraz mniej znana w miarę rozwoju języków
narodowych. Zaczęły się rozwijać misteria, które ludzie nie
tylko obserwowali, ale i w nich
czynnie jako aktorzy uczestni-

czyli. Przetrwało to do naszych
czasów. „Orszak Trzech Króli”,
inicjatywa w tej formie realizowana, stosunkowo nowa,
trafiła po dziesięciu latach do
644 środowisk i zaangażowała
1 200 000 ludzi, z których bardzo wielu brało udział w przygotowaniu i wykonaniu programu. Podobnych inicjatyw
lokalnych jest w kraju dość
dużo. Trzeba je przepracować
i podać do mediów w takiej
formie, by nawet sceptycy
uznali, że warto to obejrzeć.
Natomiast Msza Święta jest
dla prawdziwie wierzących
przeżyciem tajemnicy paschalnej, niezależnie od oprawy zewnętrznej, osobowości
księdza i jakości kazania, a nie
wydarzeniem z gatunku show
businessu. Natomiast dla tych
chłodniejszych nie jest czymś
wartym uwagi, jako że ok. 65%
wierzących(?) nie widzi sensu
brania w niej udziału.
Podsumowując – potrzeba
treści religijnych przedstawianych perfekcyjnie od strony
technicznej (arcydzieła filmo-

we?) oraz Mszy Świętych odprawianych przez prawdziwie
wierzących i gorliwych księży
z dobrymi kazaniami. A i tak
wszystkich się nie przekona!
Ojciec w mediach jest już wiele, wiele lat. Czy kiedyś media
też tak mocno jak dziś wpływały na ludzi, jak to się zmieniało?
Media są jak samochody. Dawniej były w rodzinach rzadkością, dzisiaj nie można się bez
nich obejść. I dlatego wpływ
jednych i drugich na życie
i system wartości człowieka
jest olbrzymi. Z tym że samochód jest bierny, a media agresywne i podstępne. Łatwo jest
wpaść w sidła – samego posiadania i – treści, które tzw. posiadaczom media wciskają.
Dobrą nowiną jest Ewangelia, Zmartwychwstanie... Jak
według Ojca o tym mówić, by
ludzie współcześnie chcieli
słuchać?
Wiele środowisk reaguje na
wszystko, co jest związane

z religią, jak ci od św. Pawła,
którzy mówili: „posłuchamy
Cię innym razem”. Ważne jest
pokorne, ale mocne osobiste
świadectwo, dzięki któremu
można zwrócić czyjąś uwagę
na problemy związane z wiarą.
„Dobre Nowiny” to bezpłatna gazeta ewangelizacyjna.
Jej nakład to 200 tys. egzemplarzy w każdym miesiącu.
Gdybyśmy mieli środki, moglibyśmy rozdać przynajmniej dwa razy tyle. Czy to
Ojca zdaniem pokazuje głód
ludzi na dobre nowiny, dobre
wiadomości?
Pamiętajmy, że jest nas wciąż
bardzo wielu. A nawet gdyby
ilość katolików spadła o połowę, byłyby nas jeszcze miliony
– potencjalnych czytelników.
Cieszę się, że formuła Pisma
odpowiada setkom tysięcy
czytelników.
Dziękuję za rozmowę.
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Ocalone życie Dominiki

Matka Boża Nieustającej Pomocy w trudnym momencie choroby Dominiki przyszła jej z pomocą. W dowód wdzięczności za ocalenie życia w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach została ufundowana ikona Maryi.

R

Za wstawiennictwem
św. Józefa

Ojciec Słota wspomina, że jakiś czas temu, gdy był w sanktuarium św. Jana Pawła II, spotkał ks.
Pawła Kummera, czciciela Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Kapłan powiedział mu o wielkim pragnieniu, jakie nosił w swoim sercu
– umieszczeniu w Sanktuarium
kopii ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. „Kiedy usłyszałem
słowa ks. Pawła, wydawało mi się,
że zderzyłem się z jakimś meteorytem. Z czymś, co jest nieprawdopodobne” – podkreśla o. Słota.
Potrzebne były fundusze
i modlitwa, która za wstawiennictwem św. Józefa w tej intencji
trwała od 7 lutego do 23 marca

2017 roku. „Święty Józef czuwał.
Prosiliśmy go w dzień i w nocy.
Mówiliśmy do niego prosto: «Czyż
nie chciałeś sprezentować Matce
Bożej sukienki? Czy nie chciałeś
kupić jej sandałów? Chusty na
głowę? Chciałeś, ale nie było za
co. Dziś możesz to uczynić». I nagle zadzwonił o. Benedykt i dał mi
numer telefonu do fundatorów.
Jednocześnie otrzymaliśmy telefon z Warszawy, że Dominika ma
marskość wątroby. To była środa
– dzień nieustannej nowenny do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modliliśmy się z siostrami redemptorystkami w Bielsku Białej,
prosząc o uzdrowienie Dominiki.
Lekarstwa już nie działały, wątroba już odmówiła swoich funkcji.

Następnego dnia – w czwartek
(9 marca) – otrzymaliśmy wiadomość z Warszawy, że wątroba się
ożywiła, że ruszyły nerki” – opowiada redemptorysta i dodaje:
„Nieprawdopodobne. To są godziny. To są chwile. Matka Boża
tak interweniowała. I w tym momencie zgłosili się fundatorzy,
którzy ufundowali tę mozaikę”.
24 maja o. Bolesław otrzymał
informację, że Dominika przechodzi przeszczep. „Mobilizujemy się

Magda Morańska, mama Dominiki

Rok przed śmiercią św. Dominika miało miejsce niezwykłe zdarzenie.
12 września 1856 r. chłopiec, który znajdował się w oratorium św. Jana
Bosko, zgłosił się do swojego przełożonego z prośbą o pozwolenie na wyjazd do domu rodzinnego w Mondonio, oddalonego od Turynu o jakieś
40 kilometrów. Powodem wyjazdu miała być ciężka choroba jego matki, o której Dominik był przekonany, chociaż nie otrzymał w tych dniach
żadnej korespondencji.

bis
. Pa
fot. M

się bardzo szybko. Po trzech tygodniach
wyszła do domu i od tego czasu wszystko
jest super...
Matka Boża Nieustającej Pomocy od
tego momentu stała się naszą przyjaciółką.
Czujemy Jej opiekę nad nami, nad Domi-

niką. Wierzymy, że jest z nią cały czas. Modlimy się do Niej. Mówimy Jej o naszych
troskach, prosimy Ją o to, by się nią opiekowała. Dzięki Niej jest tak jak dziś jest, czyli
dobrze.
mp

Święty Ojciec Pio posiadał wiele niezwykłych darów, w tym dar czytania w ludzkich myślach.

fot. Contrasto/Eastnews

uczyń dla mnie jakiś wielki znak”. W tym samym momencie Ojciec Pio odwrócił się, podszedł do okna, podniósł rękę, ale zamiast chusteczki, którą zwykle pozdrawiał pielgrzymów, trzymał w dłoni... wielkie prześcieradło. Zebrany tłum wybuchnął śmiechem, a pani Teresita
rozpłakała się ze wzruszenia.
mp

Dotknięcie anioła
Pani Monika, kiedy była w stanie błogosławionym, doznała szczególnego dotknięcia anioła.
Dzięki tej interwencji ani jej, ani jej dziecku, które nosiła w swoim łonie, nic złego się nie stało.

Czytał w ludzkich myślach
Kobieta o imieniu Teresita zaświadczyła, że pewnego dnia spóźniła się na wieczorne błogosławieństwo
Stygmatyka. Kiedy przyszła, zobaczyła, że kapucyn odchodzi już od okna, z którego błogosławił zebrany tłum
w klasztornym ogrodzie w San Giovanni Rotondo. Zasmucona kobieta modliła się: „Ojcze Pio, tak bardzo pragnęłam otrzymać Twoje błogosławieństwo. Proszę Cię,

Dominik Savio (1842-1857) został beatyfikowany przez papieża Piusa XII w 1950 r., a w 1954 r. miała miejsce jego kanonizacja.
Jest patronem dzieci i młodzieży oraz ministrantów, a także kobiet
w stanie błogosławionym.
Był wychowankiem św. Jana Bosko. W bardzo młodym wieku
otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary.
W chwili śmierci powiedział do swojego ojca, który modlił się z nim,
że widzi „piękne rzeczy”. Jego relikwie znajdują się w Turynie w bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Anioł Stróż Polski, Miejsce Piastowe

„Było lato, ciepło. Szłam na spacer, a byłam już w zaawansowanej
ciąży, kiedy to stóp już nie widzisz,
nie masz szans. Przechodziłam pomiędzy blokami, chciałam przejść
przez ulicę, ale wcześniej musiałam
wejść na chodnik. Bloki zasłaniały
część tego chodnika i ja – taka radosna – zrobiłam krok i nie zdążyłam postawić nogi na tym chodniku... Poczułam jak ktoś łapie mnie
za ramię i ciągnie do tyłu, ale tak
jakoś mocno i zarazem delikatnie”
– opowiada kobieta i dodaje, że

w tej chwili po chodniku przejechał
jak szalony rowerzysta. „Ja byłam
tak oszołomiona, bo on przejechał
metr ode mnie. Pomyślałam: «Dziękuję Ci, Boże» i wiedziałam, że to
anioł czuwał nad nami. Gdyby nie
to, to ten rowerzysta zabiłby Brygidkę, mnie albo obie naraz. Ja po
prostu wiem, że to działał anioł. Nikogo obok mnie nie było, a ja POCZUŁAM, jak mnie ktoś popycha.
No kto to mógł być? Ja nie widziałam tego szalonego rowerzysty”
– wyjaśnia kobieta.
mp

ks. Wojciech Węgrzyniak

J

O pojednaniu

ezus nie przeprosił za potop, za
Sodomę i Gomorę, za wycięcie
Kananejczyków, za niewybaczenie Saulowi i wybaczanie Dawidowi.
Nie przeprosił za Hioba i wiele innych
spraw. Pomimo niezrozumienia, żalu,
buntu, a nawet utraty wiary wielu ludzi. Przeprasza się bowiem za to, co
jest złe, a nie za to, co jest złe w oczach
tych, którzy domagają się przeproszenia.
Nie można przepraszać za to, co nie jest złe, nawet
w tak szczytnym celu jak pojednanie. Zaciera się bowiem wtedy granica między dobrem a złem. A lepiej
żeby ludzi nie byli pojednani, niż gdyby nie wiedzieli, co
jest złe, a co dobre. Tak jak lepiej dla ludzkości, żeby niektórzy umarli z powodu pewnych chorób, niż żebyśmy
nie znali różnicy między chorobą a zdrowiem.

fot. arch. ks. W. Węgrzyniaka

każdym razem prosiliśmy o modlitwę za
Dominikę.
3 maja trafiliśmy tam po raz ostatni. Stan zdrowia Dominiki był bardzo zły. Córka została wpisana
na pilną listę przeszczepową.
Z racji mukowiscydozy chciano, aby ta wątroba od dawcy była idealna. Czas uciekał,
kurczył się, a dawcy nie było.
Postanowiono, że zostanie
ona przeszczepiona od taty
Dominiki.
We wtorek – 23 maja – mąż przeszedł badania pod kątem bycia dawcą. Wieczorem wracał do domu, by pozamykać
przed zabiegiem różne sprawy. Gdy on był
w drodze, my otrzymaliśmy wiadomość, że
znaleziono wątrobę dla Dominiki. To było
niesamowite... W tym czasie cały czas trwała modlitwa...
Przeszczepienie trwało prawie dziesięć
godzin. Dominika po zabiegu pozbierała

św. Dominika Savio

fot. M. Pabis

Dominika choruje na mukowiscydozę, chorobę, która wyniszcza organy wewnętrzne. U córki w pierwszej kolejności
zaczęła być niszczona wątroba. Lekarze postawili diagnozę, gdy Dominika miała półtora roku. Ponieważ dziecko często chorowało, nie przybierało na wadze...
W 2016 roku w czerwcu po raz pierwszy usłyszeliśmy, że wątroba Dominiki jest
w bardzo złym stanie, że w przyszłości będzie wymagała przeszczepienia. Był to dla
nas wielki cios, nie spodziewaliśmy się tego.
Myśleliśmy jednak, że „w przyszłości”, to będzie kiedyś... Niestety, stan zdrowia Dominiki pogarszał się bardzo szybko. Doszły
problemy z układem oddechowym. W listopadzie trafiliśmy z zakażeniem do Rabki
Zdroju i wówczas po raz pierwszy prosiliśmy siostry redemptorystki o wstawiennictwo za Dominikę.
Dominika przechodziła bardzo silne
zatrucia organizmu. Za każdym razem trafialiśmy do Centrum Zdrowia Dziecka i za

Szkaplerz

Mama chłopca była wówczas w stanie błogo- kę z kawałkiem materiału obszytym jak ubransławionym z czwartym dzieckiem. Stan jej zdro- ko. Dominik założył je mamie niepostrzeżenie
wia był rzeczywiście barpodczas uścisku. Kiedzo poważny. Dominik
dy Dominik powrócił
Świadectwo Kasi
powiedział swojemu wydo oratorium, wyznał
chowawcy, że Matka Boża
ks. Bosko: „Moja mama
„Modliłam się bardzo gorliwie i zachce ją uzdrowić. Ksiądz
wyzdrowiała. To sprawierzyłam św. Dominikowi bezgraniczJan Bosko pozwolił wywiła Matka Boża, którą
nie. Wierzyłam, że kiedyś będę w ciąży.
chowankowi na wyjazd
zawiesiłem na jej szyi”.
Starania o dziecko trwały siedem lat, bezdo domu. Kiedy Dominik
Kilka miesięcy późskutecznie. Aż kiedyś poprosiłam o szkaprzybył na miejsce, stan
niej, 9 marca 1857 r.,
plerz św. Dominika. Szkaplerz ten otrzyzdrowia jego matki był
Dominik Savio zmarł.
małam w październiku 2012 r. Nosiłam
rzeczywiście bardzo ciężKonając, polecił mago codziennie, odmawiając modlitwę do
ki. Wszyscy tracili nadziemie, aby zachowała
św. Dominika. W styczniu zaszłam w ciąję na to, że znów będzie
szkaplerz i użyczała
żę, a w październiku 2013 r. urodziła się
zdrowa.
wszystkim kobietom,
nasza kochana córeczka. Tak bardzo wieDominik przywitał się
które znajdą się w nierzę i dziękuję za ten cudowny Dar, jakim
z mamą, ściskając ją mocbezpieczeństwie utraty
jest córeczka. Proszę o dalsze wsparcie
no, ucałował ją i wyszedł.
dziecka.
św. Dominika, by czuwał nad Jej zdroChoroba natychmiast
wiem. Będę dziękować do ostatnich dni
mp
ustąpiła. Po pewnym czamojego
życia.
Tylko
wiara
czyni
cuda”.
sie przyjaciółki kobiety zoZa: www.dominik.salezjanie.pl
baczyły na jej szyi tasiem-

fot. M. Pabis

edemptorysta o. Bolesław
Słota, mówiąc o nowej mozaice ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Białych Morzach,
podkreśla wzruszony: „Ona chciała
tu być. Chciała tu być ze względu
na Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Chciała tu być ze względu na
Dominikę, nad którą się pochyliła
w dramatycznym momencie jej
życia. Czternaście lat i marskość
wątroby. Maryja pochyliła się nad
tym dzieckiem. Maryja chciała tu
być, żeby powiedzieć nam coś
ważnego: «Jestem blisko. Jestem
na wyciągnięcie ręki. Na wysokości waszych oczu. Chcę być z wami
tak blisko». To nam dzisiaj ta święta
ikona mówi”.

modlitewnie. Modlimy się na nieustannej nowennie. Rodzina Radia Maryja, o. Benedykt. Po zakończeniu operacji mam wiadomość,
że wątroba rozpoczęła pracę. Był
problem, kiedy Dominikę wybudzić, uruchomić nerki. Na drugi dzień już o godz. 10.00 otrzymałem wiadomość, że Dominika
jest wybudzona i jej nerki pracują. Taka historia tu się wydarzyła.
Maryja chciała tu być i dawała tak
mocne znaki. Dominika miała długo pozostawać w Centrum Zdrowia Dziecka, a po niepełnym miesiącu została wypisana do domu.
Tam obchodziła swoją czternastą rocznicę urodzin z rodzicami
i krewnymi” – podkreśla redemptorysta.
Not. mp
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czało: studia, koledzy jest ważniejsze od innych spraw.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko pomógł Pani znaleźć
właściwą drogę?
Tak. Zetkniecie się z ks. Jerzym,
który nie patrzył, czy ktoś jest
blisko Kościoła, czy bywa w nim,
było dla mnie bardzo ważne.
Poprzez Romę Szczepkowską,
która komunikowała ks. Jerzego z naszym środowiskiem, zapytał mnie, czy nie bałabym się
być przy nim w kościele. Odparłam, że oczywiście nie bałabym się, tylko nie wiem, czy
ks. Jerzy chciałby, bo nie byłam
tak blisko kościoła. To nie były takie czasy, że stawało się przy ołtarzu. Spotkanie z ks. Jerzym nastąpiło na rynku Starego Miasta.
Nie tyle się wyspowiadałam, co
powiedziałam mu o wszystkich
swoich sprawach oddalających
mnie od Kościoła. Zapytał się tylko, czy chcę być w Kościele. Powiedziałam, że tak, oczywiście

Z aktorką
Katarzyną
Łaniewską
rozmawia
Piotr Czartoryski-Sziler
i zaprosił mnie. To był na pewno wielki krok. I dotrzymałam
słowa, bo jestem bardzo wierna
temu wszystkiemu, czego tam
doświadczyłam i nauczyłam się.
To była placówka wolności otoczona przez zomo.
Nie wszyscy aktorzy, którzy brali
udział w Mszach Świętych za Ojczyznę, pozostali jednak wierni
ks. Jerzemu... Dlaczego?
Nie rozumiem tego. Była taka
moda mojego środowiska, że
ta część, która zdecydowała się
z początku być przy kościele
św. Stanisława Kostki i przy
ks. Jerzym, potem odeszła i była
zupełnie po innej stronie. Wówczas próbowano nas zastraszać.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Z

Przymusowa kariera

Mnie i Kaziowi Kaczorowi podpalono samochody, a Piotrowi
Szczepanikowi, który miał gospodarstwo, spalono stodołę.
Aktorzy w większości na szczęście nie wystraszyli się wtedy. Liczyliśmy się z tymi atakami, traktowaliśmy je jako naszą wojnę
polsko-jaruzelską.
Szczególnie ważne było dla nas
to, że Ojcem Świętym został Polak, Jan Paweł II. Człowiek, który
odrobinkę był przecież aktorem
i to, co do nas mówił, było dla nas
bardzo ważne. Wgłębialiśmy się
w jego bardzo mądre, choć trudne wiersze. Czasami na nas krzyczał: „Nie lękajcie się” i wtedy ten
nasz naród jakoś to rozumiał, był
przy nim chyba w całości. Mia-

Ma Pani jakąś ulubioną?
Jestem strasznym nerwusem
i jak chcę się uspokoić, to biorę
różaniec. Mam tylko do siebie
wielką pretensję, że bez przerwy
o coś proszę. Ale staram się też
dawać z siebie to, co się nauczyłam, co potrafię, co mogę jeszcze
przekazać. Jest dla mnie wielkim
zaszczytem, jak staję przy ołtarzu. Bardzo często się teraz modlę. Jest to starość, mam różne
trudne okresy w rodzinie i choroby, a modlitwa mnie jakoś
trzyma. Od 8 lat służę do mszy
smoleńskich – tak to nazywam.
To jest moje świadczenie. Zawsze, gdy zapraszają mnie do
jakiegoś kościoła, jestem gotowa tam być i mówić poezję, ale
także o swojej wierze, o tym co
nas otacza, o dobrej zmianie.
Dziękuję za rozmowę.

Nazaretańska
Góra Przepaści

Po czterdziestodniowym poście i kuszeniu przez szatana
Pan Jezus zaczął swoją publiczną działalność i nauczanie
od rodzinnego Nazaretu. Po kazaniu w synagodze rozzłoszczeni słuchacze wyprowadzili Go na skraj urwiska
„aby Go strącić” (Łk 4,29).

I dziś grozę budzi ta 397 metrowa skalna ściana, jakby pośrodku odcięta nożem, na którą
z nienawiścią wyprowadzili Jezusa Jego krajanie. Zwie się Górą
Przepaści albo Górą Strącenia.
Z jej pobliskiego szczytu aż
po horyzont rozciąga się niezwykły widok na żyzną, pełną sadów
dolinę Jizreel aż do Bet Szean i na
pobliski Tabor. Na zboczu Góry

Strącenia papież Benedykt XVI
odprawił 14 maja 2009 r. Mszę
Świętą dla blisko 50 tysięcy pielgrzymów. I odtąd teren ten zwie
się Parkiem albo Lasem Pojednania z wytyczonymi „ścieżkami
refleksji i zadumy”. Z tej też okazji – dla upamiętnienia pobytu
papieża – przesadzono na szczyt
góry najstarsze i najbardziej okazałe, kilkusetletnie drzewo oliw-

Namaszczenie Duchem Świętym
wysłaniem do walki

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni
przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród
zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu (Mk 1,12-13).
Chrzest jest zwykle dla nas okazją do
wspólnego świętowania i słusznie. Dla Jezusa jednak święte namaszczenie Duchem
Świętym oznacza natychmiastowe wyrzucenie go na pole bitwy. Na świętej wojnie
nie ma czasu do stracenia. Żołnierz zaraz po
przysiędze, jeśli trzeba, musi iść do boju. Słowo natychmiast (gr. eutys) to również język
wojny, który podkreśla konieczność nieuniknionej walki.

τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει
Duch Święty (hbr. RUAH, gr. PNEUMA)
niczym poryw wiatru wyrzuca (gr. ekballei)
Jezusa na pustynię. To tajemnicze zdanie

w czasie teraźniejszym czytane u początku
każdego Wielkiego Postu przypomina odwieczne wyzwanie, z jakim będziemy musieli się zmierzyć. Grecki czasownik nie ma
nic wspólnego z poszukiwaniem duchowych smaczków przez znudzonych bywalców szklanych galerii, którzy poszukują przyjemnej, egzotycznej, duchowej wycieczki na
rekomendowaną przez wszystkie przewodniki tzw. „pustynię”, ale to niemal brutalne
wyrzucenie w miejsce bezludne – zero komfortu i sto procent niebezpieczeństwa. Taka
jest właśnie logika miłości, którą Duch rozpala w sercu Świętego Bojownika – Mesjasza.
I nas będzie nieraz nie bezboleśnie odrywał
od przywiązania do komfortu i bezpieczeń-

stwa, żeby nas nauczyć prawdziwie kochać. Czy wtedy za to zbawienne „wyrzucenie” będziemy umieli
podziękować Bogu?

εἰς τὴν ἔρημον
Na pustyni (gr. eis ten eremon) jest właśnie niekomfortowo i niebezpiecznie. Przede wszystkim nie
ma tu ludzi, którzy mogliby być oparciem dla walczącego. Jezus jednak na erem nie bierze z sobą towarzyszy. Spodziewa się walki na śmierć i życie, nikogo więc nie chce narazić na niemal pewną śmierć.
Wie, że Satanas – pradawny przeciwnik – nie miał,
nie ma i nie będzie miał żadnej litości. Jezus musi
stoczyć tę walkę sam. Tradycja umiejscawia to wydarzenie w jednej z grot, które są rozsiane na urwistych
zboczach niedaleko Jerycha i do których samo wejście jest bardzo niebezpieczne. Erem nie jest miejscem dla tych, którzy mają lęk wysokości...

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ
Czyha tu na Jezusa ktoś, kto ma konkretne imię
i osobowość, a nie jakieś bezosobowe zło czy jakiś

ne z okolic Hajfy. Umieszczono
je w najwyższym punkcie wzniesienia wraz z tekstem Ewangelii
(Łk 4,16-30) w języku hebrajskim
i angielskim.
Amfiteatr papieski służy obecnie jako miejsce spotkań oraz imprez kulturalnych. Warto dodać, że
w średniowieczu na zboczu Góry
Strącenia znajdowała się mała kapliczka z klasztorem franciszkań-

skim, z których pozostały dziś niewielkie ruiny.
Kilkaset metrów na północ
od Góry Strącenia na górskim płaskowyżu widać jak na dłoni niewielką tzw. Kaplicę Trwogi. Upamiętnia ona miejsce, w którym
stała Maryja z lękiem obserwująca, co stanie się z Jej Synem.
W jaskini Qafzeh zaś, u podnóża Góry Przepaści, odkryto

w latach 1933-1935 12 kompletnych szkieletów homo sapiens
sprzed ponad 100 tysięcy lat.
Uwagę pielgrzymów zwracają też
liczne tablice, świadczące o wkładzie żydowskiej diaspory w zagospodarowanie i aranżację tego
jakże ważnego dla nas, chrześcijan, miejsca.

baśniowy arcyksiężnik. Satanas, sam odwieczny
wróg – jak niegdyś Adama – tak teraz będzie wystawiał na próbę i testował (gr. peirazomenos) posłuszeństwo Mesjasza, czyli Chrystusa, żeby tylko człowiek, którego widzi przed sobą powiedział Stwórcy:
„non serviam” – nie będę tobie więcej służył, będę
szedł swoją drogą, będę dla siebie bogiem. Skąd my
to znamy?
Chrześcijanin jest namaszczony nie dla świętego
spokoju, dla kanapowej ewangelizacji, ale za swoim
Mistrzem powinien codziennie się modlić:
Błogosławiony Pan, opoka moja.
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do bitwy.
Z pewnością współcześnie arabskie słowo dżihad kojarzy nam się niezbyt dobrze. Jednak pojęcie walki jest jednym z fundamentów naszej wiary,
która oby nigdy nie zatraciła tej Chrystusowej realistycznej „męskiej” waleczności i nie przemieniła się
w komfortową i bezpieczną ucieczkę od świata. Jesteśmy wojownikami Boga, a przeciekawą pierwszą
nagrodą za przejście mesjańskiego testu jest przywrócona harmonia ze światem przyrody i diakonia
(posługa!) świata czystych duchów.
Na koniec krótki okrzyk wojenny bojowników
Boga: Panem jest Jezus! Amen.
ks. Tomasz Szarliński

ks. Jerzy Banak

fot. Wikimedia Commons

kuje od niej tych informacji, które oczywiście mogą być prawdziwe. Natomiast kiedy matka kilkorga dzieci, która zarządza
domem, spina niewykonalne czasowo
zadania i daje poczucie szczęścia i ciepła,
zostanie zapytana o to, czym się zajmuje,
zapadnie niezręczna cisza.
To, co robi, będzie wyjątkowe tylko gdy
okaże się, że jest dodatkiem do tej prawdziwej kariery. Taka kobieta, odpowiadając, często zmiesza się, w końcu siedzi
w domu, choć „siedzenie” to ostatnia
czynność jaką wykonuje. Możliwe też,
że będzie wyszukiwać wśród swoich
obowiązków coś, co nie narazi jej na
negatywną ocenę ze strony społeczeństwa. Mam wrażenie, że naprawdę nic nie zachęci Polek do
macierzyństwa, jeśli my – społeczeństwo, nie zrozumiemy,
że każdy najstarszy manager
wielkiej korporacji wymięka
przy mamie na pełen etat.
fot. arch. W. Kostrzewy

acznijmy od hasła krzyżówkowego.
Była Nikodema Dyzmy, o zrobieniu jej
marzy wielu, w przypadku kobiet bywa też
przymusem. Odpowiedź brzmi: kariera. Jak
to – zapytają niektórzy – czemu przymusem?! Nagłówki gazet krzyczą o wspaniałej
przedsiębiorczości wśród kobiet matek, inni
załamują ręce nad tymi, które zdecydowały
się w wyniku 500+ zostać mami na pełny
etat.
Trudno uznać, że każdy wybiera, co mu
pasuje. Presja społeczna odgrywa
wielką rolę. Rozmawialiście, kiedyś
z kobietą, która realizuje projekty
w pracy, ma „dedlajny”, przygotowuje prezentacje? Czy na
pytanie o to, czym się zajmuje,
zapewnia też, że robi zakupy, ma wysprzątane mieszkanie, a jej dzieci uwielbiają
historię, bo książki czytane
do snu rozbudziły w nich
tę ciekawość? Nie, gdyż
społeczeństwo nie ocze-

fot. Michał Wargin/Eastnews

Czym jest dla Pani wiara i jak
przenosi ją Pani na życie zawodowe?
Wiara jest przede wszystkim
tym, co daje siłę. Gdy pewne
rzeczy nas przerastają i w trudnych okresach wydaje nam się,
że nie będzie możliwości pójścia
dalej, wiara pomaga nam uwierzyć w to, że damy radę, zrobimy
coś, przejdziemy... Oczywiście
wynosi się ją z domu. Ja również wyniosłam wiarę z mojego domu, pomagała mi w trudnych chwilach. Mój ojciec zginął bowiem w Oświęcimiu na
początku wojny, przeżyłam też
powstanie i okupację w Warszawie. Wychowywała mnie właściwie babcia, bo mama musiała
pracować, żeby utrzymać mnie
i brata. W miarę dorastania i dostania się na studia ta wiara była
w moim wypadku w jakimś sensie zachwiana. Chodziłam do kościoła, bo rodzina szła, niewiele
też się modliłam. Wydawało mi
się wówczas, że to, co nas ota-

Piąta Ewangelia

fot. Almog/Wikimedia Commons

Jest dla mnie wielkim
zaszczytem
jak staję przy ołtarzu

łam zaszczyt stanięcia przed nim
w Castel Gandolfo, powiedzenia
poezji patriotycznej, także tej
napisanej przez niego. Nie zapomnę uścisku jego dłoni. Można powiedzieć, że przez kilka sekund byłam w jego rękach. Wielu
aktorów odeszło później od tego,
czego nauczał ks. Jerzy. Ja trwałam, w stanie wojennym byłam
w kościołach całej Polski z koncertami. To są jednak jakieś zewnętrzne sprawy. Najważniejsze
jest jednak to, że nie wyobrażam
sobie teraz życia bez modlitwy.
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Kuszenie Chrystusa przez diabła, mal. Félix Joseph Barrias
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Narzędzie

Co wyście zrobili
tej kobiecie?!
Pewnego dnia do biura Fundacji Małych Stópek zadzwonił kurier przewożący paczki od fundacji. Na wstępie rzucił bardzo mocne słowa: „Co wyście zrobili tej
kobiecie...?”. Na twarzy pracownika fundacji, który odebrał wówczas telefon, można było zauważyć zmieszanie.
Po chwili kurier dokończył: „... że ona stoi i płacze?”.

P

zakonnych. To chroniło go przed
nałogiem, do którego co jakiś czas
powracał.
Kiedy dziesięć lat temu pan
Bogusław jako bezdomny zamieszkał w przytulisku u braci albertynów, pracował w tamtejszej łaźni.
Wówczas kapelan domu zaproponował mu kurs pisania ikon. Bronił
się, nie chciał, mówił, że przecież
on nic nie potrafi, że ma już pięćdziesiąt pięć lat, więc to nie czas na
naukę.„Kółka nie umiałem namalować, a ksiądz mówił o pisaniu ikon”
– śmieje się dziś mężczyzna.

pytam go, ile czasu poświęca na
tę pracę, bez wahania odpowiada: „Całego siebie poświęcam.
Nawet jak śpię, myślę o ikonach.
Dostałem od braci taki pokój,
że mogę tam pracować. To jest
moja pasja. Pan Bóg dał mi ją po
wszystkich moich trudnych doświadczeniach. To jest moja modlitwa – modlę się przed pracą
i w jej trakcie. Bardzo często odmawiam Litanię do Ducha Świętego. W ten sposób spotykam
się z Matką Bożą, z Chrystusem,
ze świętymi. Przebywam z nimi,

poznaję ich życie. Bardzo pomaga mi to w życiu” – wyznaje.
Jedną ze swoich ikon – Matkę
Bożą Świętojańską, zwaną Matką
Bożą Wolności – prezentuje na
wystawie obrazów Madonn papieskich „Mater Ecclesiae”, którą
można oglądać do 29 kwietnia
w godz. 9.00-17.00 w „Białej Sali”
Centrum Jana Pawła II przy ul. Totus Tuus 34 w Krakowie.
mp

Marek Citko:

Zuzanna Kozłowska

Dedykuję...
fot. arch. Z. Kozłowskiej

Bóg mnie
prowadzi,
a ja mu ufam
W rozmowie z „Dobrymi Nowinami” były piłkarz mówi:
„Naśmiewano się czasem ze mnie, słyszałem niejednokrotnie, że
jestem nawiedzony, niektórzy wręcz uważali, że w ten sposób robię sobie reklamę. Dziś jest inaczej, jest większa świadomość. Kamil Stoch też
otwarcie mówi o tych wartościach religijnych i podkreśla, jakie to dla niego ważne. Robert Lewandowski również nie wstydzi się Jezusa i mówi,
że wiara jest dla niego istotna, by być dobrym człowiekiem. Cieszę się, że
takie nazwiska mówią o tym dziś, bo młodzież ma się na kim wzorować,
czegoś się uczy. Dziś piłkarz jest wzorem lub idolem na boisku, ale także
poza nim, może coś przekazać wartościowego swoim fanom. Ja byłem
z tym tak naprawdę sam, nikt z piłkarzy oprócz mnie nie mówił o Bogu”.
tg
W kolejnym numerze „Dobrych Nowin” zamieścimy całą rozmowę
z Markiem Citką.

po swoim powstaniu pokazała,
że kobiety w ciąży, nie do końca cieszące się z wizji swojego
macierzyństwa, potrzebowały
naprawdę niewiele. Ich myśli na
temat aborcji pojawiały się zazwyczaj z powodu samotności,

której doświadczały w swej trudnej sytuacji, oraz z lęku. Kiedy
Fundacja oferowała konkretną
i długoterminową pomoc oraz
wsparcie, to budziło w kobietach
nadzieję, że być może jest inne
wyjście niż aborcja.

Inne wyjście...

Działalność Fundacji Małych
Stópek w dość krótkim czasie

Nie OK

Niestety, nie dla wszystkich działania Fundacji Małych
Stópek mają sens. W lutym pewna grupka kobiet, która mianowała się „aborcyjnym dream-teamem” obwieściła na łamach
„Wysokich Obcasów”, że... „aborcja jest OK”. Tak, dokładnie tak.
Uśmiechnięte panie ubrane
w radośnie wzorkowe i o dziwo nie czarne, a białe koszulki, próbowały w swoim artykule przekonać społeczeństwo
o nieszkodliwości zabijania nienarodzonych. Gdyby jednak to
faktycznie było takie „OK”, nie
bylibyśmy jako obrońcy życia
świadkami tylu wahań, rozterek
i łez zagubienia u naszych podopiecznych.
Jako Fundacja wraz z jej dobroczyńcami ratujemy bowiem
nie tylko te kobiety, lecz także
ich maleństwa, u których dopiero co zaczęło bić serce. Bo choćby te przyszłe mamy krzyczały
głośno razem z paniami z okładki WO, że „aborcja jest OK” i niczym wyrwany ząb jest nieprzyjemna tylko na początku, to
z ulgą spojrzą na pomocną dłoń
wyciągniętą w ich kierunku, złagodnieją pod spojrzeniem pełnym zrozumienia ich trudnej sytuacji i przyjmą pomoc.
ks. Tomasz Kancelarczyk
Fundacja Małych Stópek

Pytania od naszych Czytelników
Jak powstają wspólnoty w Kościele? Czym się pomiędzy sobą
różnią? Dlaczego i czy warto do wspólnoty należeć? Czy można
uczęszczać na spotkania do dwóch wspólnot jednocześnie?
Nastolatka Ola
Droga Olu!
Kwestia wspólnot jest dzisiaj
jednym z najważniejszych wyzwań w Kościele. Człowiek współczesny stał się indywidualistą, który w trosce o wygodę boi się wyjść
naprzeciw drugiego, by zawiązać
z nim jakąkolwiek wspólnotę. Od
bezpośredniego spotkania woli
„bezpieczniejszą” dla siebie drogę komunikacji internetowej np.
przez portale społecznościowe.
Przez to ogranicza ją do migawek
wizualno-dźwiękowych, które na
dłuższą metę ją spłycają.
Z jednej strony zarzucani będziemy przemiłymi kotkami i pieskami znajomych i nieznajomych,
a z drugiej strony coraz częściej
na grupach zamkniętych pojawia się język przemocy i dyskryminacji. Wszyscy są znajomymi,
ale czy tak naprawdę się znają?

Tymczasem rezygnując z ryzyka,
jakie niesie ze sobą bezpośrednie
spotkanie twarzy innego, który na pierwszy rzut oka
wydaje się obcy, a przez
to może trochę dziwny,
pozbawia siebie szansy
na doświadczenie miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie.
Człowiek nigdy nie
powinien się stać samotną wyspą. Utraciłby
bowiem coś najcenniejszego ze
swego człowieczeństwa. Już starożytny filozof Arystoteles twierdził, że ktoś, kto nie miałby przyjaciół, pędziłyby żywot podobny
do zwierza. Przecież nasz Bóg,
który jest miłością, to komunia
trzech Osób, a Kościół zrodzony
z samotności Chrystusa na krzyżu jest zwołaniem wspólnoty.
fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Był piłkarzem, w którym
cała Polska widziała zbawcę naszego futbolu. Był talentem samorodnym i wróżono mu karierę na miarę
Zbigniewa Bońka. Zdobywał piękne bramki, o których mówi się do dziś. Walczyły o niego topowe kluby
z Liverpoolem i AC Milanem
na czele. Sportowiec roku,
człowiek, który odczarował
Wembley, błyszczał w Lidze
Mistrzów i w 1996 roku wywołał w kraju wielką modę
na futbol.

fot. Maciej Gillert/MediaPictures.pl

„Zabiegi dedykowane dla skóry”, „program zadedykowany dla rodzin wielodzietnych” czy „zadedykowałem ci te pieniądze”... Nie wiem, kiedy moda
na „dedykowanie” stała się tak powszechna. Dedykujemy wszystko i wszystkim. Nie zastanawiamy
się nad tym, co faktycznie chcemy powiedzieć, bo
skoro inni dedykują, dedykuję i ja. Z manią dedykowania odkąd pamiętam walczy moja szefowa. Czarę goryczy
przelały polskie koleje. Pewnego razu wracałyśmy razem z delegacji. Pociąg nowoczesny, czysty, komfortowy, obsługa miła, bez
opóźnień. Wszystko było idealne, dopóki z głośników nie rozległ się
automatyczny komunikat o możliwości skorzystania z WARS-u ZADEDYKOWANEGO pasażerom. Kiedy chórkiem zwróciłyśmy uwagę
konduktorowi, spojrzał na nas z politowaniem, wzruszył ramionami, dając w ten sposób znać, że niewiele go to obchodzi.
Ostatnio pan prowadzący szkolenie zadedykował mi wyjście
przeciwpożarowe (nawet nie ewakuacyjne). I nie, nie nadał mu
mojego imienia, to byłoby chociaż zabawne. W sumie wolałabym,
żeby zadedykował mi piosenkę... Już nie panujemy nad dedykowaniem, a przecież to takie proste...
Za słownikiem języka polskiego PWN: „dedykować” oznacza:
„poświęcić komuś utwór literacki, muzyczny lub dzieło sztuki,
umieszczając w nim lub na nim dedykację”. Skąd więc to polskie
dedykowanie? Oczywiście jest to efekt wpływu angielszczyzny na
nasz rodzimy język. Gdzie podziało się słowo „przeznaczony”? Mikołaj Rej zapewne w grobie się przewraca, bo Polacy jak gęsi, swój
język zapominają...

Ksiądz jednak opłacił mu szkolenie, więc dołączył do „Grupy Lumen” działającej w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia. Krok
po kroku zdobywał wiedzę i już
od dziewięciu lat pisze ikony. Jak
mówi, myślał, że napisze jedną,
czy dwie ikony i da sobie spokój,
ale sztuka wciągnęła go na całego.
„Ja nic nie potrafię, jestem
tylko narzędziem Pana Boga,
którym On się posługuje” – przekonuje w rozmowie z „Dobrymi
Nowinami” pan Bogusław. Kiedy

Wspomniana kobieta była
w ciąży i miała informację, że
otrzyma od Fundacji Małych
Stópek pomoc w postaci paczki. Nie spodziewała się jednak,
że paczka ta będzie rozmiarów
1,5 m na 1 m i ledwo pomieści
się na palecie. W środku było
bowiem 1500 pieluch, chemia
kosmetyczna, wózek, łóżeczko i malutkie ciuszki dla dziecka. Widok tych darów sprawił,
że ta młoda, opuszczona przez
wszystkich mama ze wzruszenia nie mogła powstrzymać
łez. Jako Fundacja staramy się,
aby więcej było właśnie takich
łez: wzruszenia i radości.

fot. Fundacja Małych Stópek

an Bogusław wychował się
w rodzinie patologicznej, był
w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, a potem długo szukał
swojej drogi życia. W latach osiemdziesiątych należał do oazy ks.
Franciszka Blachnickiego. Potem
nastąpił stan wojenny i na pewien
czas pan Bogusław wyjechał z Polski. Wiele razy gubił go alkohol,
a wtedy oddalał się od Pana Boga.
Pewnego dnia wyciągnęli do niego pomocną dłoń ojcowie kameduli i u nich na jakiś czas zamieszkał. Potem mieszkał także u sióstr

fot. M. Pabis

Bezdomny artysta Bogusław Kwiecień od dziewięciu lat pisze ikony. Podkreśla, że nie umie
malować, że nie ma zdolności plastycznych,
a jedynie jest narzędziem w ręku Pana Boga. Zawsze modli się do Ducha Świętego, aby pomagał mu tworzyć. I jak widać ta pomoc jest bardzo
skuteczna.

Podopieczne zawsze mogły liczyć na gotową wyprawkę dla dziecka, zapas pieluch,
wózek, łóżeczko i inne akcesoria potrzebne szczególnie po urodzeniu
maleństwa. Z czasem
Fundacja mierzyła się
z trudniejszymi sprawami, jak zorganizowanie mieszkania dla
mamy, którą na przykład
rodzina wyrzuciła z domu,
lub dla tej, która przez ciążę straciła pracę i potrzebowała jakiejś ostoi, aby
móc się pozbierać. Były
również sytuacje, w których
dzieciątko miało się urodzić
chore. Wówczas Fundacja przygotowywała się finansowo na
każdą ewentualną pomoc medyczną, za którą trzeba będzie
zapłacić.
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

w ręku Pana Boga
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Nie dziwi więc fakt, że pojawiają się w Kościele nowe wspólnoty wydobywające wiernych
z anonimowości i umożliwiające
wzajemną bliskość, a nawet przyjaźń. Zakładane są przeważnie
przez jakieś osoby duchowne czy
świeckie z pewną charyzmą, a po poddaniu
próbie czasu i ocenie
wydawanych owoców
– w zależności jak szeroko maja działać dla
dobra Kościoła – muszą uzyskać aprobatę
odpowiednio papieża,
biskupa miejsca czy
proboszcza. W twojej
parafii zapewne działa wspólnota
służby liturgicznej, są ministranci,
może jakaś scholka, grupa oazowa lub Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Czasami pojawia
się Neokatechumenat, Odnowa
w Duchu Świętym. W wielkich
miastach jest więcej wspólnot
skierowanych do konkretnej grupy osób. Funkcjonują przeróż-

ne duszpasterstwa dla najmłodszych i najstarszych. Za wszystkim
zwykle kryją się ludzie z wielkim
i otwartym sercem dla drugich.
Czy warto do wspólnot należeć?
Z pewnością tak, jeśli tylko
profil danej wspólnoty pasuje
do ciebie, jeśli czujesz się w niej
szczęśliwa, jeśli nie zamyka cię
ona na innego, lecz przełamuje
obcość ... i jeśli wspólnota albo jej
leader nie próbuje kierować twoim życiem jak guru, ale pomaga
ci wzrastać w samodzielnej przygodzie odkrywania Bożego marzenia względem ciebie!
Bądź spokojna! Uczestnicz
w tylu wspólnotach, w ilu masz
ochotę... Nie zawsze jednak ta
„ilość przejdzie w jakość”, czyli w głębię duchowego pożytku,
jaki z takiego uczestnictwa odniesiesz. Jednakże młodość jest
po to, żeby próbować. Nigdy się
nie zrażaj!
Będąc nastolatkiem, uwielbiałem wspólne wyjazdy organi-

zowane przez księdza wikarego
z mojej parafii i z nostalgią wspominam chwile, gdy sprawowaliśmy Eucharystię w górach, gdy
śpiewaliśmy długo przy ognisku, gdy trzymaliśmy się za ręce
albo po prostu razem jedliśmy
zwyczajny posiłek. Okazuje się,
że ta komunikacja poprzez dotyk dłoni, zapach i smak smażonej jajecznicy może się okazać
ważniejsza niż bogate środki najlepszej jakości transmisji obrazu
i dźwięku „ewangelizacyjnych
eventów”.
Rusz więc jeszcze w tym tygodniu do swojej parafii czy
duszpasterstwa młodzieżowego,
podaj swe ręce innemu, włącz
swoje serce w sieć innych serc
i buduj sobą zwołanie święte
– Kościół, bo jesteś jego największym skarbem!
Pozdrawiam Cię serdecznie.
ks. Tomasz
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PAX

„Jezus Cię kocha”

List od Pana Boga

Już na pierwszej modlitwie
uwielbienia otrzymał List Pana
Boga do człowieka. „Uklęknąłem
i zacząłem czytać: «Synu, kocham Cię. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Jesteś dla mnie
tak ważny jak źrenica w moim
oku. Umarłem za Ciebie, na
krzyżu oddałem za Ciebie życie»
– dwie strony, miód na serce.
Płakałem. Jezus przyszedł do
mnie z wielką mocą” – zaznacza.
Michał Bukowski zaangażował się we wspólnotę chrześcijańską, która nazywa się „Grup-

ka”, zaczął chodzić na jej spotkania. „Przez pierwsze dwa lata
chodziłem, bo jedzenie było za
darmo” – wyznaje i dodaje, że Jezus urzekł go już wtedy, ale on
tego kompletnie nie zrozumiał.
„I choć jeździłem na te spotkania, to w moim życiu panował
grzech i szalał diabeł. To, że Pana
Boga poznawałem, nie znaczyło, że podjąłem decyzję pójścia
za Nim. Tak minęły mi trzy lata
gimnazjum. Poznawałem wspaniałych ludzi, zacząłem grać w teatrze” – mówi.

W spirali grzechu

W trzeciej klasie gimnazjum
poznał dziewczynę rok starszą
od niego. Bardzo mu się spodobała. Wydawało mu się, że to jest
ta jedyna. Po roku walki „zdobył
ją”. Stali się parą. „Wtedy przez
skażenie pornografią przekładałem słowo «miłość» na współżycie. Chodziliśmy ze sobą pół roku,
kiedy stwierdziłem, że będziemy
razem do końca życia. Powiedziałem do niej: «Tak bardzo cię kocham, że chciałbym z tobą przeżyć swój pierwszy raz». I stało się,
a po pierwszym razie przyszły ko-

lejne, a grzechy nieczystości coraz większe. Chciałem tak dogadzać mojej dziewczynie, że zacząłem podbierać mojej babci pieniądze z portfela – wspomina Pax
i dodaje: – Do tego wszystkiego
doszły «zioła». Spirala grzechu zaczęła się nakręcać. Z jednej strony
był grzech. Moja dusza była rozerwana, a «nie można dwom panom służyć»” – mówi.
Pax podkreśla, że każdego dnia towarzyszył
mu strach – obawiał się,
że jego dziewczyna mogłaby zajść w ciążę. „Otwierałem oczy i bałem się, że
mogę zostać ojcem. Ona budziła się codziennie z myślą,
że może być mamą. Zły wiedział, że mam problem w czystości. I tu uderzał, w najsłabsze
miejsce” – wyznał.

Bez rozgrzeszenia

Pewnego dnia poszedł
do spowiedzi, ale nie
dostał rozgrzeszenia.
To jednak nie pomogło
– postanowił zamieszkać ze swoją dziewczyną. Wiedział, że

wówczas musi zrezygnować ze
swojej wspólnoty, z relacji z Panem Jezusem. Pojechał na rekolekcje, by się pożegnać z bliskimi. „Tam poprosiłem o spowiedź.
Gdy dostałem rozgrzeszenie, poszedłem do kaplicy. Byłem w niej
sam. Popatrzyłem na Jezusa
i powiedziałem: «Oddaję Ci moje
życie, oddaję Ci moją relację z tą
dziewczyną, prowadź mnie Jezu,
jesteś Panem»” – wspomina Pax.
Po powrocie do Krakowa
muzyk postanowił porozmawiać ze swoją dziewczyną. Ona
nie chciała słuchać o Jezusie.
„Nasz związek był budowany
tylko na jednym fundamencie
i kiedy jego zabrakło, nasza relacja straciła sens. Po trzech miesiącach zerwaliśmy ze sobą. Ten
rozdział życia się zakończył, ale
zakończył się również grzech”
– zaznacza raper, dodając, że od
tego momentu zaczął żyć „na
pełnej petardzie”.
Dziś związek, w którym jest
Pax, buduje na fundamencie
modlitwy i wiary w Chrystusa.
„Wiecie, jakie to uczucie, kiedy
razem z Zuzią możemy usiąść
razem na łóżku i nie myślimy
o seksie, ale o wspólnej modlitwie? Żyjemy w czystości. I wiecie, jak dzięki temu się znamy?”
– powiedział, podkreślając, że życie we
wstrzemięźliwości pomogło
im we wzajemnym poznaniu swoich mocnych
i słabych stron.

fot. FB-FotoSacra_Bożenka i Piotr Rybiccy

W pierwszej klasie gimnazjum, już na pierwszej lekcji
religii, katecheta Paxa stanął
przed nim i powiedział do niego: „Jezus Cię kocha”. „Pomyślałem wtedy: «Ale o co mu chodzi?». Jednak już dwa miesiące
później zapisałem się na przy-

gotowanie do bierzmowania”
– wspomina.
Na jednym ze spotkań katecheta poruszył temat czystości.
Wyjaśnił młodym, że pornografia, samogwałt to jest grzech, zło
i tak nie wolno robić. Podkreślił,
że w ten sposób ludzie sami siebie niszczą, więc natychmiast
powinni z tym zerwać. „Dla mnie
to było odkrycie roku. Zacząłem
się interesować tematem i wtedy postanowiłem z tym walczyć.
Początkowo, jako że byłem uzależniony, marnie mi się to udawało” – podkreśla.
Trzy miesiące później katecheta zaprosił go na wyjazd. Nie
miał pieniędzy, więc wydawało
się, że nie skorzysta z zaproszenia. Znalazł pieniądze i pojechał.
„Pana Boga jeszcze nie znałem,
ale On dał mi pieniądze. Wtedy
po raz pierwszy uczestniczyłem
we Mszy Świętej, gdzie młodzież
pięknie śpiewała dla Pana Boga,
uwielbiając Go. Zobaczyłem
młodych ludzi żyjących blisko
Chrystusa. Poczułem, że ja też
chcę tego ognia” – mówi.

fot. arch. M. Bukowskiego

Pax wyznaje, że nie był człowiekiem głęboko wierzącym
w Pana Boga. „Nie było Go
w moim życiu. Jak trzeba było, to
szedłem do kościoła, ale wszystko to na zimno” – mówi. Jak sam
wspomina, nie miał łatwego dzieciństwa. „Wychowywałem się
w Krakowie. Kiedyś, gdy miałem
może dziewięć czy dziesięć lat,
na spacerze z chłopakami znaleźliśmy gazetę z pornografią. Zobaczyliśmy takie obrazy, które wryły się w mój umysł. Choć do tego
wydarzenia nie wracaliśmy przez
dwa lata, to później, gdy zamontowano nam w domu internet,
od razu zacząłem tej pornografii szukać. Nikt wtedy mi nie powiedział, że tak nie powinienem.
Niszczyłem swój umysł. Miałem
trzynaście lat i byłem uzależniony od pornografii. Potem do tego
doszedł grzech samogwałtu”
– wyznaje raper.
Bukowski dodaje, że w zejściu na złą drogę swój udział
miała także niska samoocena:
„W szkole podstawowej i w gimnazjum wyglądałem jak ostatni
kryminalista. Mówiono o mnie
«grubas», «spaślak». Ja sam stawałem przed lustrem i nie widziałem w sobie mężczyzny. Patrzyłem na siebie jak na grubasa.
Nie widziałem w sobie nic sensownego” – mówi.

PAX to pseudonim
artystyczny Michała
Bukowskiego, krakowskiego rapera.
Jakiś czas temu
artysta pobłądził,
ale przeżył nawrócenie. Kiedyś usłyszał takie słowa
w swym sercu:
„Będziesz wyznawał swój grzech
przed ludźmi, a oni
będą się nawracać”.
Uwierzył i dziś dzieli się swoim
świadectwem
z czytelnikami
„Dobrych Nowin”.
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Wpatrz się
w Hostię!
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Nie pożałujesz!

40

Tyle dni trwał post
Jezusa, a także Mojżesza na górze Synaj przed otrzymaniem Dekalogu. Przez tyle dni Jezus ukazywał
się uczniom po zmartwychwstaniu.
Tyle dni i nocy trwała wędrówka
Eliasza do Bożej góry Horeb i była

to też liczba lat „błąkania się” Izraelitów – na skutek Bożej kary za
niewierność – po pustyni. Po czterdziestodniowej pokucie Niniwa
uniknęła kary. Przez 40 dni i nocy
padał deszcz, który doprowadził do
potopu. 40 jest zatem liczbą pokuty,
próby, kary, ale także pociechy i życia po okresie próby.

Modlitwa przed egzaminami
O Boże wieczny i wspaniały, Ty obdarzyłeś stworzenie harmonią i wszelkimi łaskami. Ty jesteś źródłem
światła i nadziei, Ty napełniłeś nasz rozum jasnością wiary. Bądź łaskaw napełnić mój umysł światłem Twojej mądrości, tak abym umiał rozproszyć wątpliwości i grzech.
Ty, który czynisz elokwentnym język młodzieńców, poucz
i mój język, i obdarz moje usta Twym błogosławieństwem.
Daj mi przenikliwość rozumienia, umiejętność uczenia się,
łatwość tłumaczenia.
Niepokalana Dziewico Maryjo, Stolico Mądrości, bądź
moją pośredniczką. Wstawiaj się za mną również i ty,
św. Rito z Cascii, abym będąc prowadzony światłem wiary,
mógł zmierzać ku temu źródłu mądrości, jakim jest bojaźń
Boża i w ten sposób dojść do doskonałości chrześcijańskiej. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu…
Powyższa modlitwa pochodzi z książki Święta Rita, patronka spraw
beznadziejnych. Modlitewnik (wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków).

Patron Polski, biskup i męczennik Stanisław ze Szczepanowa
(ok. 1040-1079) ukazywany jest często w towarzystwie wychodzącego z grobu nieboszczyka. Czy wiesz kto to taki?

To rycerz Piotr Strzemieńczyk z Ja- zmarły rycerz. Przywiedziony przed
niszewa zwany Piotrowinem. Legenda królewski sąd zeznał, że biskup mówił
głosi, że biskup nabył od niego wieś. prawdę! Pozwany został uniewinniony,
Zapłacił srebrem. Kiedy Piotr niespo- a Piotrowin – na własną prośbę – podziewanie umarł, przyjaciele zmarłego wrócił do grobu, by dopełnić czyśćcozażądali od biskupa zwrotu nierucho- wej pokuty i odejść do wieczności.
Na miejscu cudu – w Piotrawinie
mości. Twierdzili, że Piotr nie otrzymał
za nią żadnych pieniędzy. Sprawa trafi- na Lubelszczyźnie – w 1440 r. wznieła przed królewski trybunał zebrany na siono kościół ku czci św. Stanisława,
który w 2001 r. ogłoszono jego Sankspornej ziemi.
Na nieszczęście biskup nie był tuarium..
w stanie dowieść swojej racji
– nie miał ani kwitów, ani
świadków. I z pewnością przegrałby sprawę, gdyby nie powierzył jej samemu Bogu. Udał
się do grobu rycerza Piotra
i przez trzy dni poszcząc wraz
z innymi duchownymi i wiernymi, prosił Boga o... wskrzeszenie zmarłego, by ten osobiście mógł zaświadczyć o prawdziwości jego słów.
Choć od śmierci Piotra minęło już kilka lat, ufny w Bożą
pomoc hierarcha nakazał swoim sługom, by wydobyli jego
zwłoki z grobu. Wielu ludzi
zbiegło się, by to obserwować.
Kiedy grób otwarto, biskup
stanął nad zwłokami, tknął je
pastorałem, a następnie podał
im rękę. „W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, Pietrze wstań,
a rzecz sprawiedliwą zeznaj” – rzekł. Ku prze- Fresk w byłym Sanktuarium Pana Jezusa Milatyńrażeniu i zdziwieniu ga- skiego w Milatynie Nowym. Obecnie cerkiew prawiedzi z grobu wyszedł wosławna. Milatyn Nowy od drugiej wojny światoprzywrócony do życia wej znajduje się na terytorium Ukrainy.

fot. M. Pabis

„Gertruda zrozumiała (...) że
ilekroć człowiek z pragnieniem
i pobożnością wpatruje się w Hostię, w której sakramentalnie ukryte jest Ciało Chrystusa, tylekroć
pomnaża swoje zasługi w niebie,
ponieważ w przyszłym oglądaniu
Boga uzyska tyle szczególnej radości, ile razy na ziemi spoglądał
z pobożnością i pragnieniem na
Ciało Chrystusa, albo nawet tylko
pragnął na nie spoglądać, gdyby
tylko mógł, lecz jakieś przeszkody
mu nie pozwoliły”.
Wspomniana Gertruda to niemiecka benedyktynka św. Gertruda z Helfty
(1256-1302), a przytoczone słowa zaczerpnięte zostały ze Zwiastuna Bożej
miłości – dzieła, w którym spisano jej objawienia, modlitwy i nadzwyczajne
spotkania z Jezusem, podczas których Zbawiciel przekazał nam przez nią bardzo wiele wskazań i obietnic.

Piotrze, wstań!

kwiecień 2018

Nadzieja – kotwica duszy
śladowań, zakotwiczenie łodzi
Chrześcijanie – podobżycia w porcie wieczności”.
nie jak ludzie przed ChryŚwięty Paweł tak pisał
stusem – bardzo często
o nadziei w liście do Hebrajporównywali życie ludzkie
czyków: „Trzymajmy się jej
do żeglowania. Kotwica
jako bezpiecznej i silnej kotwi– element wyposażenia statfot. Wikiedia Commons
cy duszy, która przenika poza
ku utrzymujący go w porcie
zasłonę, gdzie Jezus poprzedlub na pełnym morzu – stała
się jednym z najstarszych chrześcijańskich nik wszedł za nas, stawszy się arcykapłasymboli. Oznacza ona nadzieję zbawie- nem na wieki na wzór Melchizedeka”.
Dawniej wizerunek kotwicy zastęponia i jest „obrazem postawy duchowej
pierwszych chrześcijan”, na które składa wał nawet sam znak krzyża. Spotykamy
się „mocne trwanie w wierze, oczekiwanie go często w najstarszych chrześcijańskich
przyszłego świata, ufność wśród burz prze- katakumbach.
Cytaty za: Forstner Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, IW PAX, Warszawa 1990 r.
Stronę przygotował Henryk Bejda

