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Porucznik
Karol Cierpica

Nowa misja
żołnierza

Walka
na śmierć
i życie
O nawróceniu, duchowej walce i życiu z Panem
Bogiem rozmawiamy z Ksawerym Szlenkierem,
aktorem, mężem Małgorzaty Buczkowskiej-Szlenkier, ojcem trójki dzieci.

Łódź Jezusa
Maria Stachurska
o Stanisławie
Leszczyńskiej

To zaszczyt
mieć kogoś
takiego
w rodzinie

fot
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Zebrzydowskie sianokosy

Dr inż. Antoni Zięba

angażowali się w to dzieło. Inżynier zaczynał od wydawania bardzo skromnych ulotek i spotkań
w parafiach.
Z nauczania św. Jana Pawła II
w czasie pierwszej pielgrzymki
do Polski zrodził się pomysł zorganizowania Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci. Miała ona dwa wielkie cele: obudzić
sumienie narodu i doprowadzić
do zniesienia obowiązującej od
czasów stalinowskich ustawy
aborcyjnej.

Wzór – św. Jan Paweł II

Inżynier Zięba wielokrotnie powtarzał, że bez nauczania
św. Jana Pawła II nie byłoby go
jako obrońcy życia. Przy każdej
okazji przypominał najważniej-

Obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci była misją i powołaniem dr. inż. Antoniego Zięby. Był on ikoną działalności pro-life w Polsce. Po ciężkiej chorobie 3 maja – w święto Matki Bożej Królowej Polski – prezes Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka odszedł do Pana.
sze papieskie orędzie – wezwanie
do modlitwy z 7 czerwca 1979 r.
z Kalwarii Zebrzydowskiej: „Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie
ustawać (...). Jeśli mamy żyć tym
słowem, słowem Bożym, trzeba
nie ustawać w modlitwie! Może
to być nawet modlitwa bez słów.
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj
albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze
orędzie!”.
W Nowym Targu Ojciec Święty wypowiedział zdanie, które stało się mottem działalności pro-life
inż. Zięby: „I życzę, i modlę się o to
stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”.

Działalność medialna

Antoni Zięba stał się obrońcą
życia. To była jego misja i powoła-

nie. Realizował je z wielką radością.
W sprawie obrony życia tych najmniejszych i bezbronnych był bezkompromisowy. Dzięki m.in. jego
ogromnej pracy i zaangażowaniu
dziś w Polsce ogromna większość
społeczeństwa jest za obroną życia
człowieka od poczęcia, a od 1993 r.
mamy ustawę chroniącą życie
– dopuszczającą aborcję jedynie
w trzech przypadkach. W 1981 r.
zainicjował i współorganizował
coroczną pielgrzymkę obrońców
życia na Jasną Górę. Był autorem
i pomysłodawcą licznych artykułów w dziedzinie ochrony życia
dziecka poczętego oraz twórcą
wielu akcji upowszechniania wiedzy medycznej i etycznej na ten
temat.
Inżynier wiedział, że potrzebne są media, które będą upowszechniać głos w obronie życia człowieka. Dlatego gdy tylko
pojawiły się możliwości, utworzył jako współzałożyciel i redak-

tor Tygodnik Rodzin Katolickich
„Źródło”. Potem założył „Drogę”
dla młodzieży, „Wychowawcę” dla
nauczycieli, „Jasia” dla najmłodszych oraz miesięczniki „Cuda
i Łaski Boże” oraz „Nasza Arka”.
Inżynier Zięba był człowiekiem głębokiej wiary. Nie sposób
wymienić wszystkich jego działań
i aktywności. Za swoją działalność
19 marca br. otrzymał papieski
medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Dziękując za to wielkie wyróżnienie, mówił: „To, co przypadło mi
wraz z przyjaciółmi czynić, to było
moje powołanie. Mówię to jasno
i nie od dzisiaj. Pan Bóg powołał
inżyniera do wspaniałego dzieła
obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres
i za to chcę publicznie Panu Bogu
w Trójcy Jedynemu i Najświętszej
Maryi Pannie podziękować”.
Agnieszka Bialik

Jakub Błaszczykowski – jest jednym z najlepszych polskich piłkarzy. Był ambasadorem Światowych Dni Młodzieży. Na religijnego człowieka
wychowała go babcia. Wiele razy odważnie mówił,
że na pierwszym miejscu stawia codzienną Eucharystię i czytanie Pisma Świętego. Piłkarz reprezentacji Polski nie tylko
mówi o wierze i ją praktykuje, lecz także – wiedząc jak jest w życiu
potrzebna – dając świadectwo próbuje zachęcać do niej innych ludzi. „Bardzo porządny człowiek, porządny Polak, patriota i katolik.
Bardzo mi się spodobało to, co widziałem gdzieś: jak Kuba Bogu, tak
Bóg Kubie” – powiedział o nim kard. Stanisław Dziwisz.

fot. Roger Goraczniak/Wikimedia Commons, CC-BY-3.0

fot. Jakub Walasek/REPORTER

fot. youtube.com/40DaysforLife

David Bereit – współzałożyciel i były dyrektor generalny
antyaborcyjnej kampanii „40 Days for Life” jest katolickim neofitą. Z prezbiterianizmu na katolicyzm przeszedł
w Wielkanoc tego roku. Do Kościoła przyciągnęło go przede
wszystkim świadectwo katolickich obrońców życia. Dzieła dopełniła modlitwa różańcowa, adoracja, spotkania ze świadkami naszej
wiary. Zostając katolikiem, dołączył do swojej żony (poślubiając ją, myślał,
że to on ją nawróci!) i wychowywanych w wierze katolickiej dzieci. „Wciąż
odkrywam bogactwo katolickiego Kościoła” – wyznał.

Clarence Thomas – amerykański prawnik, sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego (od 1991 r.). Jest obrońcą
życia i praktykującym katolikiem. Wiara – jak wyznaje
– daje mu siłę do czynienia tego, co musi czynić, do codziennego potwierdzania niezależności, do znoszenia ciosów,
krytyki i niesprawiedliwości. Uważa, że uczestnictwo w codziennej Mszy
Świętej pomaga mu wykonywać jego„świecką” pracę we właściwy sposób
i z właściwych pobudek. Często powtarza radę swojego dziadka: „Chłopcze, musisz walczyć o to, w co wierzysz”. Historia jego życia jest spełnieniem
amerykańskiego snu – od totalnego ubóstwa do jednego z najwyższych
stanowisk w państwie.

fot. Steve Petteway, Wikimedia Commons
/ Collection of the Supreme Court of the US

Oni są katolikami
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ilm opowiada o autentycznym wydarzeniu, które miało
miejsce w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach podczas okupacji. 23 czerwca 1942 r.
przyjechali tam Niemcy w przebraniu pielęgniarskim. Siłą zabrali wszystkich pacjentów szpitala
do autokaru, by następnie wraz
z osobami psychicznie chorymi
przebywającymi w podkrakowskim Kobierzynie w 18 wagonach
wysłać ich do Auschwitz. Tam czekał na nich zaocznie wydany wyrok „łaskawej śmierci”.
Praca nad filmem trwała blisko rok. W główną rolę – Artysty, który w niefortunnym czasie
przebywa w ośrodku – wcielił się
aktor Piotr Piecha. Niezwykle poruszający jest fakt, że pacjentów
wywiezionych z Konwentu i zgładzonych potem w komorze nr 1
w Birkenau zagrali podopieczni zebrzydowickiego Konwentu, pensjonariusze Domu Opieki
Społecznej oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warto
też podkreślić, że projekt filmowy

zgromadził wokół nich licznych
wolontariuszy, o czym świadczy
długa lista napisów końcowych.
Półgodzinny film fabularny
poświęcony jest pamięci 29 pensjonariuszy zamordowanych w ramach Aktion T4. „Cały paradoks
polega na tym, że w oficjalnych
zamierzeniach autorów Aktion T4
chodziło o eliminację pacjentów,
którzy nie są zdolni do pracy i których nikt nie odwiedza... Tymczasem właśnie w ten dzień część pacjentów pracowała przy suszeniu
siana i nawet w świetle okrutnych
wytycznych nie zasługiwali oni
na śmierć – mówi reżyser filmu
ks. Tomasz Szarliński i dodaje:
– Takie są konsekwencje zgody
społecznej na wznoszenie murów pomiędzy nadludźmi i podludźmi... Prędzej czy później ktoś
będzie umierał wykluczony”.
Reżyser ma nadzieję, że film
pobudzi współczesnego widza
do zastanowienia się nad tym, co
jest kluczowe w kontekście myślenia o godności osób niepełnosprawnych. „Czy nasz obraz prze-

kona o tym, że jeżeli prawo wynikające z jakiejś myśli totalitarnej
nie zostanie zawczasu zdemaskowane, to gdy się już rozpędzi,
nie da się go zatrzymać?” – pyta
kapłan.
Producentem filmu jest Stowarzyszenie Dobroczynne im. Mikołaja Zebrzydowskiego. Powstało ono w 2015 r. i zrzesza osoby,
które – inspirowane duchem
chrześcijańskiego miłosierdzia
za przykładem św. Jana Bożego
– pomagają chorym i niepełnosprawnym poprzez zagwarantowanie im wysokiej jakości usług
społecznych. Stowarzyszeniu
szczególnie zależy na budowaniu „mostów miłosierdzia”, czyli
poprawianiu komunikacji pomiędzy nami jako społeczeństwem
a osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi niepełnosprawnością czy barierami wynikającymi z podeszłego wieku. W duchu
tej misji Stowarzyszenie zdecydowało się udostępnić film w sieci za
darmo. Tym bardziej warto więc
zobaczyć ten niezwykły obraz.

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

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Znani i lubiani są z nami

Modlitwa w intencji „Dobrych Nowin”

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.

Inicjatywę filmową Stowarzyszenia wspiera Rafael Film, producent i dystrybutor filmów inspirowanych ewangelicznym przesłaniem.„Jesteśmy pod wielkim wrażeniem dzieł miłosierdzia na rzecz
osób niepełnosprawnych umysłowo, jakie dokonują się przy Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach. Z tym większą radością
przyjęliśmy propozycję asystowania przy absolutnie niepowtarzalnym i pięknym projekcie,
a nawet czymś więcej niż tylko
projekcie filmowym. Pragniemy gorąco zachęcić wszystkich
widzów do obejrzenia z empatią Zebrzydowskich sianokosów
(film udostępniany jest bezpłatnie) i zaapelować – czego pewnie nie zrobią skromni Bonifratrzy
– by może po seansie w ramach
podziękowania wejść na stronę Konwentu i wesprzeć dzieła
miłosierdzia względem ich chorych podopiecznych. Potrzeby są
ogromne...” – mówi Przemysław
Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.
tsz

W pierwszą sobotę miesiąca
uczestniczyliśmy w Niepokalanowie we Mszy Świętej, w czasie
której zawierzyliśmy Matce Bożej
nasz miesięcznik, to piękne narzędzie ewangelizacji. Tam też spotkaliśmy małżeństwo polskich aktorów: Małgorzatę Buczkowszką-Szlenkier i Ksawerego Szlenkiera,
którzy podzielili się z nami swoim
świadectwem.
Już niebawem na ekrany polskich kin wejdzie film o niezwykłej
kobiecie: Stanisławie Leszczyńskiej,
która uratowała w czasie drugiej
wojny światowej w Auschwitz-Birkenau wiele ludzkich istnień.
Opowiada nam o tym jej bliska
krewna Maria Stachurska.
W numerze znajdziecie także
niezwykle wzruszający artykuł pt.
Nowa misja żołnierza, opowiadający o przeżyciach porucznika Karola Cierpicy na misji w Afganistanie,
a także informacje o cudzie wyproszonym za wstawiennictwem
św. Luigiego Guanelli.
Powracamy do Was z „Dobrymi Nowinami” pod koniec sierpnia. Pamiętajcie o nas, wspomagając nas modlitwą i ofiarą.
Życzymy Wam wspaniałych
wakacji!

fot. M. Talarek

W sobotę 2 czerwca ok. 85 tys. młodych ludzi przybyło na spotkanie na Polach
Lednickich. Hasłem spotkania było słowo „Jestem”. W tym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w spotkaniu uczestniczył prezydent
RP Andrzej Duda, który przekazał uczestnikom polskie flagi. Specjalne pozdrowienia dla uczestników przesłał również papież Franciszek. „Cieszę się waszą inicjatywą i obecnością. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega was jako
cenny dla świata skarb. W każdej chwili także wy wpatrujcie się w oblicze Bożego
Syna, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi wam czynić. Tylko wówczas
będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Oddajcie Mu swój umysł, swoje dłonie, ciało, by dzięki wam mógł dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy.
Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej Ojczyzny, gestem,
jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu.
Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię” – mówił do
zebranych Ojciec Święty. Po pozdrowieniach papieża młodzi ucałowali ziemię na
Polach Lednickich.
Spotkanie młodych zakończyło tradycyjnie przejście przez lednicką Rybę.
mp

Zebrzydowskie sianokosy to poruszający film o niemieckiej zbrodni dokonanej
podczas okupacji na pacjentach zamiejscowego oddziału kobierzyńskiego szpitala dla umysłowo chorych w Konwencie
Bonifratrów w Zebrzydowicach. Aktorami
są współcześni podopieczni ośrodka! Producent zdecydował się udostępnić obraz
na stronie: www.zebrzydowski.pl.

fot. zabrzydowski.pl

fot. M. Pabis
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nżynier Antoni Zięba działalność
pro-life rozpoczął w 1979 r. Przebywał wówczas na praktykach
w Wiedniu. W jednym z kościołów zobaczył plakat z przejmującą treścią i obrazami zabitych
nienarodzonych dzieci. To nim
wstrząsnęło. Po powrocie znalazł na swoim biurku w Instytucie
Mechaniki Budowli Politechniki
Krakowskiej, gdzie pracował, broszurę na temat obrony życia dzieci nienarodzonych. Dowiedział
się z niej, że w Polsce corocznie
zabijano w wyniku aborcji około
800 tys. dzieci. Te dane wstrząsnęły nim jeszcze bardziej. Zrozumiał,
że musi się zaangażować w ich
ratowanie. W środowisku naukowym Politechniki Krakowskiej
znalazł przyjaciół, którzy także za-

Inżynier od życia

To trzeba zobaczyć!

Drodzy Czytelnicy!

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, i Iwona
Flisikowska, dziennikarka współpracująca z Aleteia i tygodnikiem „Niedziela”.

Redakcja: Małgorzata Pabis (red. nacz.),
Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka,
Henryk Bejda, Przemysław Radzyński, ks. Tomasz Szarliński
Korekta: Anna Kendziak
Łamanie: FRODO Studio

BIURO reklamY:
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
Fundraising i zamówienia GAZETY:
dobrenowiny@dobrenowiny.pl
tel. 515 766 172
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Walka na śmierć
i życie

Z aktorem Ksawerym Szlenkierem,
mężem Małgorzaty Buczkowskiej-Szlenkier,
ojcem trójki dzieci, rozmawia Małgorzata Pabis.

Dużą rolę w tym odegrała
Pana żona...
Tak, ale co ciekawe, kiedy się
poznaliśmy z Małgosią, to nawet nie chodziliśmy do kościoła. Poznaliśmy się na gruncie aktorskim w Łodzi. Dopiero będąc razem, zaczęliśmy
powoli poszukiwać. Czasami
chodziliśmy na Mszę Świętą, czasami nie, mimo tego
że cały czas uważałem się za
osobę wierzącą. Uznawałem,
że Pan Bóg jest. Żyliśmy jednak zupełnie nie jak katolicy.
Dopiero śmierć mojego brata,
która nastąpiła w 2008 r., była
takim dużym przesileniem
w naszej historii. Mój brat,
który chorował na raka, miał
już wcześniej jakieś doświadczenie bliskości z Panem Bogiem, którego ja nie rozumiałem. Kiedy już wiedział, że odchodzi, że umiera, powiedział
Małgosi, że Bóg jest. Jak mówi
moja żona, to jego świadectwo było źródłem zmian, które w niej nastąpiły. One trwały latami, Małgosia weszła do
Odnowy w Duchu Świętym
i doświadczyła tego, że łaska
Pana Boga działa...
Jak Pan odbierał tę zmianę?
Dla mnie to był zupełnie obcy
świat. Z przerażeniem obserwowałem to, co się dzieje. Wydawało mi się, że żona odjeżdża w klimaty, których ja się
bałem. Nazywałem to dewocją

I zastosował Pan to szczególne
lekarstwo? Dał się przekonać?
To mną wstrząsnęło. Zacząłem
się modlić na różańcu. Modliłem się cały czas. Codziennie.
Cały różaniec. Małgosia mówiła, że to jest cud, że ja modlę się z nią na różańcu. I tak
na pewno było, bo gdyby ktoś
wcześniej powiedział mi, że ja
będę modlił się na różańcu, to
bym go wyśmiał. Podobnie
Małgosia – gdyby ktoś jej powiedział, że będzie się modliła z mężem na różańcu, to powiedziałaby, że to niemożliwe.
Od tego rozpoczęła się nasza
wspólna droga ku nawracaniu się. Wtedy też Pan Bóg postawił na naszej drodze ludzi,
którzy się za nas modlili i nami
się zaopiekowali. To byli księża
z parafii św. Augustyna w Warszawie. Tam jest bardzo silna
Droga Neokatechumenalna.
Automatycznie poszliśmy na
katechezy i przystąpiliśmy do
Neokatechumenatu. To było

fot. A. Powałowska

i jeszcze na różne inne sposoby,
a żaden z nich nie był przyjemny. Małgosia wtedy dużo ode
mnie wycierpiała. Nasz związek przechodził próbę.
Przyszedł jednak moment, że
nie miałem pracy. Byłem bezsilny, słaby. Poczułem, iż moja
droga, którą szedłem, a której
celem była kariera, uznanie
itd., jakoś się kończy. Że tak się
dalej nie da. Odwiedziliśmy
wtedy znajomego. On zobaczył, że coś się ze mną dzieje i dał mi pudełko z serduszkiem na opakowaniu. Powiedział mi, że jak jego łapią takie
stany załamania, to on bierze
właśnie to. Myślałem, że to są
jakieś tabletki na serce. Patrzyłem na niego trochę z ironią
i zapytałem go, ile tego bierze,
a on poprosił, żebym zajrzał
do środka, a tam był różaniec.
Misercordina.

kichś szarpnięć. Są też momenty cierpienia. Wtedy właśnie
– już o tym wiemy – trzeba tym
bardziej sięgać po różaniec. Ze
zdwojoną mocą. Nawet wbrew
temu, co czasem podpowiada
rozum.
Różaniec nam towarzyszy. Towarzyszy nam od jakiegoś czasu
także Niepokalanów. Ojcowie
franciszkanie modlą się za nas.

A pewnie w środowisku nie jest
Wam łatwo...
Wieść gminna, że jesteśmy „katolami”, rozniosła się po branży
i nie jest łatwo. Świat blichtru,
sukcesu, raczej ma w pogardzie
katolików i takie rzeczy jak różaniec. Ale żyjemy. Mamy trójkę dzieci. Pracujemy. Jesteśmy
otoczeni modlitwą i choć bywa
ciężko, to jesteśmy szczęśliwsi.

To mogę powiedzieć na pewno,
że choć nie mam teraz więcej
pracy, nie ma uznania ani sukcesu, a moje ego musiało bardzo
odpuścić, to teraz jestem szczęśliwy. Kiedyś było we mnie pełno nieukojonego wrzasku, łaknienia czegoś, czego nawet nie
potrafiłem nazwać. Cały czas
byłem w jakimś pędzie, że mi
mało i mało. Teraz jest odwrotnie. Mam wrażenie, że wszystko
mam. To, co jest najważniejsze,
już na pewno mam.
Ma Pan to szczęście, że ma w rodzinie błogosławioną...
Błogosławiona Hanna Chrzanowska jest moją ciocią – siostrą cioteczną mojego dziadka. Była matką chrzestną mojego taty. Do niedawna było
to dla mnie jednak jakąś abs-

trakcją, Dopiero ostatnio, kiedy w z związku z beatyfikacją
zrobiło się o cioci Hani głośno,
zacząłem się nią interesować.
Poznałem trochę więcej faktów
z jej życia. Bardzo poruszyło
mnie to, że ona dopiero posługując chorym i cierpiącym odkryła Pana Boga. Wcześniej jej
serce było wrażliwe na cierpienie innych, ale nie widziała tam
Boga. Potem dopiero stwierdziła, że nie da się z miłością ofiarować siebie drugiemu człowiekowi, jeżeli źródłem tej miłości
nie będzie Bóg. To mnie zastanowiło. A druga rzecz, o której
często myślę, to że do jej beatyfikacji potrzebny był cud. To nie
jest tak, że ona dostała pomnik
czy medal i mamy sławną ciotkę. Ona została błogosławioną,
bo był cud za jej wstawiennictwem. A jeśli on miał miejsce,
to znaczy, że to wszystko, w co
wierzymy, jest prawdą.
Dziękuję za rozmowę.

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Z

Znajomy...

najomy to po prostu osoba,
którą znamy. Czy aby na
pewno? Nie chcę tu pisać
o pladze znajomości internetowych, które z prawdziwą relacją
nie mają nic wspólnego. Zostańmy
przy tych, którzy byliby znajomymi
nawet po wylogowaniu się z sieci.
Bycie znajomym zakłada wiedzę o drugiej osobie. I nie chodzi
o plotki na temat tajemnic innego
człowieka. Coraz częściej – także za sprawą portali społecznościowych – znajomość opiera się na tym, co
chcemy ludziom pokazać,
a nie co naprawdę „u nas
słychać”.
Wiemy, że znajomy był na świetnych
wakacjach, zjadł
pysznie wyglądający obiad i wszystko,
a raczej wszystko co

widzimy, u niego dobrze. Problem
zaczyna się, gdy takie „znanie
się” dotyka członków rodzin i naprawdę bliskich przyjaciół. Skąd ta
tendencja? Propaganda sukcesu?
Niechęć słuchania ludzkich historii? Brak czasu na prawdziwe rozmowy? Nieufność? Zazdrość?
Z całą szczerością przyznaję,
że nie wiem i każdej z odpowiedzi
mogę bronić jako powodu naczelnego. A gdyby tak po prostu zdjąć
maski? Mówić jak jest. Na pytanie: „Co u ciebie”, odpowiadać
jak dziecko – to, co akurat
przyjdzie na myśl, czyli to,
co naprawdę zaprząta nasze myśli? Może swoją
prawdziwością
zawstydzimy ludzi,
ale ostatecznie zachęcimy do szczerości i prawdziwej
znajomości.
fot. arch. W. Kostrzewy

Jest dziś Pan, w pierwszą sobotę miesiąca, z żoną i dzieckiem w Niepokalanowie na
Mszy Świętej. Wychodzi Pan
do ambony, czyta... Nie zawsze chyba tak było w Pana
życiu...
Był taki czas w moim życiu, że
ja – mimo że uważałem się za
katolika czy przynajmniej za
osobę wierzącą – śmiałem się
z maryjności, z różańca. Na wiele rzeczy patrzyłem„z góry”, byłem pełen pychy... Nie twierdzę,
że dziś jestem chodzącą pokorą, ale jest lepiej, bo już wiem,
gdzie jest Źródło. Dziś już się
nie wywyższam tak jak kiedyś.
To jednak była pewna droga,
gdzie musiały nastąpić pewne
zwroty akcji.
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rek l ama

obarczone ogromną walką duchową, czego ja wtedy nie rozumiałem. Jakaś wielka chmura zawisła nad nami. Doszło do
okropnej kłótni. Było dużo jakiejś złości, a ja nie wiedziałem, z czego to się bierze.
Jak udało się to wszystko
przezwyciężyć?
Trzy dni po naszym wejściu
na Drogę były moje imieniny. Żona, jeszcze przed wspomnianą awanturą, zamówiła
w mojej intencji Mszę Świętą.
Dwie godziny przed nią wyspowiadałem się i wtedy mój
spowiednik powiedział mi,
żebym zawierzył nasze małżeństwo Matce Bożej. Wtedy
nawet nie bardzo wiedziałem co to znaczy. Kapłan wytłumaczył, żebym swoimi sło-

wami polecił nas Matce Bożej.
W czasie Mszy Świętej przyjąłem Komunię Świętą, uklęknąłem przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i zawierzyłem małżeństwo Niepokalanej. Po Mszy Świętej żegnałem się z rodziną, a to był grudzień, zimno. Byłem w takiej
ciężkiej kurtce – sięgnąłem do
kieszeni po różaniec. Namacałem jego wolny koniec – nie
było krzyżyka. Wyjąłem różaniec z kieszeni. Okazało się,
że był porwany na pięć części,
poplątany w dziwny, nienaturalny sposób. Tak jakby stado słoni przegalopowało po
mojej kurtce. Poszedłem więc
do mojego spowiednika i pokazałem mu, co się stało. Powiedział do mnie wtedy: „Co
ty myślisz? To jest walka na

śmierć i życie o was. O ciebie,
o twoją żonę, o wasze dzieci”.
Od tamtego wydarzenia mam
już świadomość, że toczy się
walka. Zacząłem głębiej wchodzić w ten temat i dowiedziałem się, że różaniec jest właśnie takim batem na szatana.
Że konsekwentna i regularna
modlitwa różańcowa w połączeniu z sakramentami jest
dobrą metodą na to, żeby
chronić się przed działaniem
złego. Staramy się wspólnie
korzystać z tego do dziś.
To wszystko działo się kilka
lat temu...
Tak, ta droga trwa od kilku lat,
ale to wcale nie znaczy, że się
skończyła. Myślę, że jeszcze
wiele przed nami. Pokusy przecież nadal są i są momenty ja-
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„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością
bliźniego i różańcem. Trzeba ufać, modlić się” – napominał zmarły
70 lat temu Prymas Polski ks. kard. August Hlond (1881-1948). Dał
się poznać jako wielki polski patriota, żarliwy czciciel Matki Bożej,
Chrystusa Króla i Serca Jezusowego. W maju br. papież Franciszek
zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót. Od tej pory Prymasowi
przysługuje tytuł Czcigodnego sługi Bożego, a do jego beatyfikacji
potrzebny jest już tylko uznany przez Kościół cud.

fragment listu Prymasa Hlonda
na Wielki Post 1946 r.

W czasie wojny prześladowali go
hitlerowcy (w 1944 r. został uwięziony przez gestapo), a po wojnie – kiedy
powrócił do Ojczyzny – rządzący Polską
komuniści (niewykluczone, że nie umarł
śmiercią naturalną, ale został otruty na
zlecenie komunistycznej służby bezpieczeństwa).

fot. idzieczlowiek.pl

Niepokalana
na urodziny

Na początku maja w Sewilli obchodzono
400-lecie narodzin Bartolome Estebana
Murillo – wielkiego hiszpańskiego malarza
barokowego, autora wielu znanych na całym
świecie obrazów o tematyce religijnej. Urodziny sewilskiego mistrza uczczono gigantycznym muralem przedstawiającym fragment jego najsłynniejszego dzieła – wizerunku Maryi Niepokalanie Poczętej.
W ramach inicjatywy „Pinta tu Murillo” w wykonanie złożonego z ponad 17 tys. fragmentów i zajmującego 364 metry kwadratowe dzieła zwanego „La Colosal” włączyły się tysiące mieszkańców miasta. Niezwykły obraz będzie można
podziwiać do końca roku w centralnym punkcie miasta – na
fasadzie centrum handlowego El Corte Ingles przy sewilskim
Plaza del Duque.

3:0 – takim wynikiem zakończył się tegoroczny mecz finałowy piłkarskiej
Ligi Europy, w którym drużyna Atletico Madryt pokonała Olympic Marsylia.
Po przybyciu do Madrytu zarząd i piłkarze Atletico udali się do madryckiej
katedry, aby podziękować za ten triumf patronce miasta Matce Bożej zwanej Almudeną i właśnie Jej ofiarować zdobyty tytuł i puchar. „Prosimy Matkę
Bożą, aby nadal wstawiała się za naszą wspaniałą czerwono-białą rodziną”
– powiedział prezydent klubu Enrique Cerezo.

Bawaria nie wstydzi
się krzyża!

Pierwszego czerwca br. nad wejściami do bawarskich urzędów publicznych zawieszone zostały krzyże. Decyzję taką
podjął rząd tego wchodzącego w skład Republiki Federalnej Niemiec landu. Choć nie obyło się bez protestów, decyzję poparli wspólnie m.in. katolicki biskup Ratyzbony
Rudolf Voderholzer i zwierzchnik wspólnoty ewangelickiej
Hans-Martin Weiss. „Krzyż jest fundamentem religii chrześcijańskiej w naszej bawarskiej ojczyźnie” – stwierdzili.
Obydwaj duchowni oświadczyli, że „należy wspierać inicjatywę
obecności krzyża w przestrzeni publicznej, tym bardziej w miejscach,
gdzie reprezentowana jest polityczna i/lub administracyjna odpowiedzialność za społeczeństwo”. „Krzyż
chroni państwo przed pokusą totalitarnego zawłaszczenia człowieka.
Przypomina wszystkim kobietom
i mężczyznom działającym w służbie cywilnej o ich obowiązku służe-

nia godności i wolności ludzi”. Duchowni zaznaczyli, że przypominanie o płynącym z krzyża przesłaniu
służy pomocą także tym, którzy nie
podzielają tego przekonania. W Bawarii od dawna krzyże wiszą już
w szkołach i sądach.
Cieszący się dużą autonomią
land ma 13 milionów mieszkańców, z czego połowa jest katolikami. To właśnie z Bawarii pochodzi
Ojciec Święty Benedykt XVI.

Duchowni w czerwonych biretach

81-letni bp Toribio Ticona Porco z Boliwii pracował jako pucybut, sprzedawca gazet i górnik, a przez 14 lat był burmistrzem miasteczka Chacarilla. 69-letni Japończyk – metropolita Osaki abp Thomas Aquino Manyo
Maeda jako ksiądz wypływał w morze na ryby, opiekował się niepełnosprawnymi, a do dziś pisze i wplata w swoje kazania tradycyjne japońskie
wiersze – haiku. W gronie 14 duchownych, którzy – tak jak biskupi Porco
i Maeda – 29 czerwca otrzymają od papieża Franciszka kapelusze kardynalskie, jest też Polak – abp Konrad Krajewski.

Nowy polski kardynał, 54-letni łodzianin abp Konrad Krajewski, od pięciu lat pełni funkcję
jałmużnika papieskiego, czyli prawej ręki papieża do spraw
charytatywnych, który w imieniu
głowy Kościoła udziela wsparcia
potrzebującym. Jako „biskup ulicy i ubogich” słynie z wielu inicjatyw wychodzących naprzeciw potrzebom
ludzi wyrzuconych przez społeczeństwo na
margines – bezdomnych, chorych, bezrobotnych, migrantów.
Arcybiskup Krajewski uważa, że miłosierdzie i dzielenie się należy do „kodu genetycznego Kościoła”. Swoje własne mieszkanie oddał spodziewającej się dziecka rodzinie emigrantów z Syrii. „Papież powiedział mi kiedyś, że
mam się zająć Kościołem, który jest szpitalem
polowym, w którym śmierdzi grzechem (...), ale
tylko po to, żeby tam rozlała się łaska (...) I papież często mówi «Słuchaj, twoje konto, czyli
moje konto, ma być puste. Bo wtedy jest ewangeliczne. Kiedy jest puste, to znaczy, że komuś
pomogłeś»” – stwierdził podczas konferencji
wygłaszanej do kapłanów (za: Szum z nieba).

fot. SajoR /Wikimedia Commons, CC-BY-SA-2.5

W trakcie tej niecodziennej pielgrzymki mężczyźni dziękują Bogu za
swoje nawrócenie i nowe życie, a także modlą się o nawrócenie Ameryki
i o świat „w którym człowiek jest ważniejszy niż przedmiot, gdzie «być»
znaczy więcej niż «posiadać», gdzie
etyka góruje nad techniką i gdzie
miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość”.
Pielgrzymów można śledzić na
stronie internetowej: idzieczlowiek.pl.
Można włączyć się także – duchowo
i materialnie – w to niezwykłe przedsięwzięcie.

Puchar dla
Maryi

Misji Katolickiej we Francji – nazwał„uśmiechem
Matki Bożej”, wpisuje się doskonale w obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto nadmienić, że od 2006 r. plac przed
katedrą nosi nazwę: „Dziedziniec Notre-Dame
– Plac Jana Pawła II”.

fot. facebook/PintatoMurilo

Inicjatywa Romana Zięby i Wojciecha Jakowca, Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia, nosi nazwę „aCross
America”. Przejście trasy mającej
kształt krzyża ma im zająć sześć miesięcy. Wojciech – nakreślając belkę
pionową – idzie samotnie z Edmonton w Kanadzie do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Mexico City
w Meksyku, a Roman – tworząc belkę poziomą – z San Francisco do Nowego Yorku. Niosą ikony Matki Bożej
i św. Józefa. Każdy z nich jako wyposażenie ma jedynie jeden plecak i wózek
z wodą.

Krajowy wymiar ma piesza pielgrzymka zainicjowana przez dwie siostry elżbietanki. Ona także ma kształt
krzyża. Jej trasa biegnie z Helu do Zakopanego, a następnie z Siekierek nad
Odrą do Kodnia. Pielgrzymka potrwa
od 3 maja do 11 listopada. Jej uczestnicy – niosąc kopię rokitniańskiej ikony Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
zawitają m.in. do Gniezna, Krakowa,
Warszawy, Niepokalanowa, Rokitna,
Lichenia i Częstochowy, a miejscem
przecięcia symbolicznych belek krzyża będzie Głogowiec – rodzinna wioska św. Siostry Faustyny!
Inicjatywa ma na celu modlitwę
za Polskę z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości oraz zawierzenie Polski
i polskich rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostry, które „chcą uczynić
znak krzyża nad Polską”, zapraszają do
wspólnej wędrówki wszystkich Polaków i mają nadzieję, że pielgrzymka
nie będzie jednorazowym epizodem,
ale stanie się prawdziwie „nieustanna”. Ci, którzy chcą dołączyć do wędrówki, w inny sposób wesprzeć tę
inicjatywę lub przesłać swoje intencje
modlitewne, mogą napisać na adres:
pielgrzymkanieustanna@gmail.com.

Podarowana przez paulinów z Jasnej Góry
kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej
została uroczyście wprowadzona i umieszczona w bocznej kaplicy świątyni dedykowanej do tej pory paryskiemu męczennikowi
św. Germanowi (Saint Germain). Odtąd kaplica nosi wezwanie św. Germana i Matki Bożej
Częstochowskiej Królowej Polski. Będzie także funkcjonować pod nazwą „Kaplicy Polskiej”.
Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że w katedrze nie ma tradycji dedykowania kaplic dla
kultu pochodzącego spoza Francji!
Niecodzienne i nieoczekiwane wydarzenie, które ks. Bogusław Brzyś – rektor Polskiej

To Prymas Hlond ustanowił struktury
kościelne na Ziemiach Odzyskanych i to on
8 września 1946 r. na Jasnej Górze – wraz
z polskimi biskupami – poświęcił nasz naród Niepokalanemu Sercu Maryi. To on
– umierając w 1948 r. – podsunął papieżowi propozycję nominowania bp. Stefana
Wyszyńskiego na swojego następcę. On
również był autorem niezwykłych „maryjnych” proroctw dla Polski. „Walczcie, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Nie
rozpaczajcie, nie opuszczajcie rąk, trwajcie wiernie i pamiętajcie: po mojej śmierci
zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej” – powiedział,
leżąc na łożu śmierci. Jego ciało spoczywa
w katedrze św. Jana w Warszawie, a serce
w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.

Modlą się... nogami

Nowatorskie formy pielgrzymowania stają się prawdziwie polską specjalnością. Dwaj Polacy przemierzają
wzdłuż i wszerz Amerykę Północną, naznaczając ją w ten
sposób znakiem krzyża, a siostry elżbietanki wyruszyły
na trasę Nieustannej Pielgrzymki Zawierzenia po Polsce.
Idą, modląc się o lepszy, Boży świat.

Od maja tego roku Królowa Polski ma
swój „tron” nie tylko na Jasnej Górze
i w Watykanie, lecz także w największym
kościele Francji, jednej z najsłynniejszych świątyń świata – paryskiej katedrze
Notre-Dame.

fot. AFP /East News

polski rząd oraz nuncjusz apostolski w Polsce, przekonując, że więcej zrobi dla Polski i Polaków, będąc wolnym za granicami
Ojczyzny, niż „unieruchomionym” w niemieckiej niewoli. Czas pokazał, że mieli rację. Kardynał Hlond bronił sprawy polskiej
w Watykanie, a potem – kiedy powrót do
Polski okazał się niemożliwy – przez kilka
lat, mieszkając w Lourdes we Francji służył pomocą polskim emigrantom oraz informował świat o niemieckich zbrodniach
i losie rodaków w okupowanej Polsce.
Ostro krytykował zarówno komunizm, jak
i narodowy socjalizm. Hitlera nazywał „szatanem”, który chce zniszczyć fundamenty
naszej cywilizacji. „Za takie czyny nie ma
rozgrzeszenia” – mówił, kiedy pytano go,
jak traktować napaści na Żydów.

na paryskim tronie!

fot. José Luiz Bernardes Ribeiro
/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

August Hlond był synem dróżnika
z Brzęczkowic (obecnie część Mysłowic)
na Górnym Śląsku. Miał jedenaścioro rodzeństwa! Wychowany w bardzo pobożnej i patriotycznej rodzinie oraz w „szkole ks. Bosko”, został doktorem filozofii,
najwybitniejszym polskim salezjaninem
i pierwszym śląskim biskupem. W latach
1926-1948 był Prymasem Polski, a od
1927 r. kardynałem. Założył m.in. „Gościa
Niedzielnego”, a z myślą o Polakach poza
granicami kraju – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej; powołał do
istnienia Ligę (Akcję) Katolicką.
Kiedy wybuchła druga wojna światowa, wyjechał z Polski do Rzymu. Jego
wyjazd nie był ucieczką. Nie uczynił tego
z obawy o własne życie. Skłonił go do tego

Królowa Polski

fot. DXR/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

fot. arch. salezjanów

Niezłomny patriota
z Maryjną wizją

„Nowe czasy byłyby niewolą człowieka, gdyby ich duszą nie było chrześcijaństwo. (...) Polska powinna być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa,
wzbogacona zdobyczami wiedzy i techniki, kulturalna, mądrze zorganizowana.
Ale Polska nie może być bezbożna. Polska nie może wyprzeć się swej przynależności do świata chrześcijańskiego.
Polska nie może zdradzić chrześcijańskiego ducha swych dziejów. Polska nie
może być komunistyczna. Polska musi
pozostać katolicka”.

7

czerwiec 2018

Kardynałami zostali także
m.in. prefekt Kongregacji Nauki
Wiary abp Luis Francisco Ladaria
Ferrer, „prorok ekologii integralnej” abp Pedro Ricardo Bareto Jimeno SJ z Peru, hierarcha z Madagaskaru, a także przedstawiciele Kościoła cierpiącego – prześladowanych wspólnot w Pakistanie (metropolita Karaczi abp Joseph Coutts)
oraz Iraku (patriarcha Kościoła chaldejskiego
abp Louis Rafael Sako). W szacownym gronie
jest sześciu biskupów diecezjalnych, czterech
współpracowników papieża z Kurii Rzymskiej
a także zakonnicy: jezuici i klaretyn.

Polscy kardynałowie

Kościół w Polsce może się dziś poszczycić siedmioma kardynałami. Oprócz Konrada
Krajewskiego są to: Stanisław Dziwisz, Zenon
Grocholewski, Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz,
Henryk Gulbinowicz i Marian Jaworski. Polskie
pochodzenie ma także arcybiskup senior Detriot Adam Maida. Z racji wieku prawo wyboru
papieża ma obecnie pięciu z nich.
strony przygotował Henryk Bejda

8

czerwiec 2018
fot. arch. M. Stachurskiej

To zaszczyt mieć
kogoś takiego
w rodzinie
Z Marią Stachurską – reżyserem filmu pt. Położna o służebnicy Bożej
Stanisławie Leszczyńskiej, prywatnie mamą Anny Lewandowskiej
– rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler.
Stanisława Leszczyńska była
Pani cioteczną babcią. Jak ją
Pani zapamiętała?
Spojrzenie na nią zmieniło
się u mnie z upływem czasu,
wraz z doświadczeniem odkrywania jej życia. Jako małe
dziecko zapamiętałam ją bardzo ciepło, natomiast już jako
dorastająca dziewczyna spostrzegałam ją raczej jako osobę wzbudzającą respekt. Przynajmniej dzisiaj tak to mogę
nazwać.

temat tamtych wydarzeń, historia jej życia zaczęła do mnie
docierać. Niestety, nie widziałam go, mama nie zabrała
mnie wtedy ze sobą do teatru.
Gdy wróciła, powiedziała tylko: „Dobrze, że nie byłaś, bo to
było bardzo ciężkie. Boże, co
ta ciocia Stasia przeżyła”.
Rozumiem, że z biegiem lat
historia jej życia coraz bardziej Panią intrygowała?
Tak, szczególnie po jej pogrzebie, w którym uczestniczyło
ok. 30 uratowanych przez nią
osób. Wtedy zaczęła docierać
do rodziny myśl: „Ojejku, ona
była bohaterką”. O jej życiu
obozowym wiemy tylko
z dokumentu Raport położnej z Oświęcimia. Bardzo
długo szukałam świadków,
osób, które Stanisławę znały. Docierałam do kobiet,
których porody przyjęła
w Auschwitz. Wciąż zadaję sobie też pytanie, jak te
dramatyczne doświadczenia obozowe wpłynęły na
jej późniejsze życie, na jej
psychikę. Ona niemal nic
nie mówiła o sobie. Ciężko
pracowała, ale zachowywała pogodę ducha.

czerwca zaczyna się postprodukcja. W filmie osobą przeprowadzającą przez jej życie
jest jedna z wnuczek Stanisławy Leszczyńskiej. Mierzy się
ona z tym, co przeżyła babcia
i jej mama w obozie. A tym samym ja się z tym mierzę.

fot. z albumu rodzinnego M. Stachurskiej

Pani cioteczna babcia opowiadała o traumatycznych
przeżyciach z Auschwitz-Birkenau?
Nie pamiętam, żeby w domu
o tym się mówiło, ona sama na
pewno tego nie robiła. Bardzo
dużo czasu spędzałam z jej synem, wujkiem Bronkiem, który
opowiadał mi o sztuce, historii Polski, tradycjach itp., ale też
nigdy nie mówił o wojnie. A to
on prawdopodobnie najwięcej
z nią rozmawiał, zapisywał pewne rzeczy. Ciocia była bardzo
oszczędna w słowach, powściągliwa, cicha. Bardzo uprzejma,
ale... taka... wycofująca się.

Ale była już wtedy Pani świadoma faktu, że podczas drugiej wojny światowej pod
okiem dr. Josefa Mengele
odebrała w obozie ok. 3 tys.
porodów i nie godziła się na
zabijanie tych dzieci, wykazując się w ten sposób wielkim bohaterstwem?
Wiedziałam tylko, że była
w obozie, że z niego wróciła
i przeżyła tam coś ciężkiego.
Miała na przedramieniu widoczne wytatuowane numery, ale nie zwracało się na takie
rzeczy specjalnej uwagi. Mój
kuzyn, najstarszy syn wujka
Bronka, pamięta tylko tyle, że
gdy pewnego razu w okresie
świątecznym wpadł na Zgierską do babci i zaczął grać na
fortepianie Cichą noc, ona poprosiła, aby zagrał jakąś inną
kolędę. Pomyślał, że źle zagrał
i spytał: „A co, nie podobało ci
się, babciu?”. „Nie o to chodzi.
Tylko wiesz, Niemcy w czasie świąt ją zawsze śpiewali
w obozie” – odparła. Dopiero
potem, gdy wystawiano Oratorium oświęcimskie napisane
wg Raportu położnej z Oświęcimia przez Alinę Nowak na

Wtedy powoli zaczęła się
rodzić w Pani myśl o filmie?
Ona dojrzewała we mnie
długo, od lat myślałam o jego
nakręceniu. Wielokrotnie rozmawiałam z moimi nieżyjącymi już wujkami i to oni inspirowali mnie do zrobienia
filmu o ich matce. Przekazywali mi różne pamiątki po niej
i dokumenty. Obecnie film jest
jeszcze w trakcie realizacji, od

Trwa proces beatyfikacyjny
Pani cioci. Jak świadomość, że
ma się w rodzinie osobę świętą, wpływa na Pani życie?
To niewątpliwie zaszczyt mieć
kogoś takiego w rodzinie. Nie
patrzę jednak przez pryzmat
tego czy jest ona świętą czy
nie, bo każdy z nas jest powo-

łany do świętości. Kiedy będzie
świętą, to nie tylko dla mnie,
czy naszej rodziny ale dla całego Kościoła. Świętość to jest
relacja z Bogiem, a tę na pewno ciocia miała bardzo ścisłą.
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła po
wyjściu z obozu, było pójście do
Brzeszcz – tak jak większość ludzi wtedy to uczyniła – i wstąpienie do kościoła. Najważniejsze dla niej było przyjęcie
Komunii Świętej. Dopiero potem pojechała dalej, do Krakowa.
Modlitwa była dla niej bardzo ważna?
Tak. Pamiętam, że zawsze
można ją było zobaczyć
w kościele. Rano szła na
Mszę Świętą do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi na Zgierskiej albo
do troszkę dalej położonej jej
pierwszej parafii, gdzie przyjęła wszystkie sakramenty
i gdzie spoczywa, do kościoła NMP na pl. Kościelnym.
Zawsze pilnowała modlitwy.
Była bardzo zdyscyplinowana i bardzo wymagająca od
siebie i od innych. Wzbudzała
duży respekt w całej rodzinie.
Na pewno była też bohaterką.
Wspaniale wykonała zadanie,
które było jej w życiu wyznaczone.
Dziękuję za rozmowę.
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Porucznik rezerwy Karol Cierpica przez blisko 21 lat służył w VI Brygadzie Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Trzy razy uczestniczył w misji
w Afganistanie. Tam przeżył atak terrorystów. Jemu udało się przeżyć,
ale zginął towarzyszący mu amerykański żołnierz – 24-letni Michael
Ollis. To wydarzenie odmieniło jego życie.

K

arol Cierpica nie ukrywa, że
kiedy wstąpił do wojska, spełniło się jego dziecięce marzenie.
Chciał być bohaterem, walczyć
za Ojczyznę. Wszystko, co robił –
a został także instruktorem spadochronowym, wspinał się w górach, jeździł na nartach – napędzało go do życia. Choć wiedział,
że ryzykuje życiem, zaczął wyjeżdżać na misje wojskowe. „Mówiłem, że potrzebuję adrenaliny...
To była jedna wielka przygoda”
– podkreśla.

Atak terrorystyczny

Święty Luigi Guanella (1842-1915) pochodził z niewielkiej włoskiej wioski położonej na granicy włosko-szwajcarskiej.
W dniu, kiedy po raz pierwszy przyjął do
swego serca Pana Jezusa, udał się samotnie
w góry, a tam ujrzał Piękną Panią, która ukazała mu przyszłość i powiedziała do niego:
„Gdy będziesz dorosły, zrobisz to wszystko
dla biednych”.

15 marca 2002 r. William Glisson, 21-letni młodzieniec, zjeżdżał na rolkach ze stromej ulicy. Nagle przewrócił się i uderzył głową o betonowy krawężnik. W bardzo ciężkim stanie
został przewieziony do szpitala. Lekarze nie dawali szans na to, że powróci do zdrowia.

19 marca, w uroczystość
św. Józefa, matka Williama przywiązała do jego ręki relikwię
bł. ks. Alojzego Guanelli. Od
tego czasu rozpoczęła się modlitwa za jego wstawiennictwem
o uzdrowienie. Kilka dni później, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny,

gfield, nieopodal Filadelfii, prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Miłości. Wszyscy znajomi rodziny Williama zostali wciągnięci w ten łańcuszek modlitw”
– opisuje ks. Mario Carrera ze
Zgromadzenia Sług Miłości, założonego przez św. Alojzego Guanellę.

Cud

Lekarz neurolog, który operował głowę Williama, wiele razy
potwierdzał, że mężczyzna wyzdrowiał zupełnie. „Całkowite wyzdrowienie jest czymś nadzwyczajnym. Nie mogę sobie tego
wyobrazić. Nie jest to możliwe

nawet poprzez długie leczenie.
Widziałem osoby, które wyzdrowiały z podobnych wypadków,
ale nie w stopniu całkowitym.
W tym przypadku nie spodziewałem się nawet wyzdrowienia
częściowego. Spodziewałem się,
że ten chłopiec jednak umrze
lub najwyżej pozostanie przy życiu, ale w stanie wegetatywnym,
zdolnym do kilku ruchów, lecz nie
spodziewałem się pełnego wyzdrowienia... Fakt jego powrotu
do pracy w ciągu roku jest czymś
zupełnie niewiarygodnym” – podkreślał medyk.
Ojciec Williama często wspomina ostatnie spotkanie z dokto-

rem Bonocone, który powiedział:
„Jestem dobrym lekarzem, ale nie
aż tak!”. Bez większych skrupułów
medyk wyznał, że według niego
uzdrowienie Williama to cud.
Karta kliniczna Williama Glissona, która liczy 1315 stron, była
poddana ekspertyzie biegłych
z dziedziny medycyny i teologii
z Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. 23 października 2011 r. na placu św. Piotra w Rzymie ks. Alojzy Guanella
został ogłoszony świętym. Benedykt XVI przypomniał wówczas,
że kapłan był apostołem miłosierdzia.
mp

Michael

„Kiedy biegłem w kierunku terrorystów, zobaczyłem, że
za mną biegnie młody amerykański żołnierz. Uśmiechnęliśmy się serdecznie do siebie
– on w spodenkach, w koszulce, bez kamizelki, bez hełmu,
z karabinkiem w ręce. Zaczęliśmy działać w parze, jakbyśmy
się znali całe życie. Ja byłem
z przodu, on za moimi plecami. Ostatni z terrorystów wysadził się za mną, a tam był Michael Ollis, ten młody 24-letni chłopak z Nowego Jorku. Kiedy zostaliśmy ewakuowani do szpitala, on umarł na łóżku szpitalnym
obok mnie. Jego amerykańskim
kolegom, którzy mnie odnaleźli, powiedziałem: «Powiedzcie
w Stanach, że to był prawdziwy
bohater, że uratował mi życie»
– mówi i dodaje: – On mnie nie
zostawił. W tej fazie operacji byliśmy tylko we dwóch. Był kilka
metrów za mną. Gdyby go tam
nie było, do Polski przyleciałaby
kolejna trumna przykryta biało
-czerwoną flagą... Dziś wiem, Michael był gotowy, ja nie...”.

Powrót do Boga

Karol Cierpica powrócił do
Polski. Zaczął chorować. W pew-

nym momencie depresja była tak
poważna, że chciał sobie odebrać
życie. Miał fobię społeczną, bał się.
Przez wiele miesięcy w ogóle nie
spał. Pewnego dnia trafił na Mszę
Świętą o uzdrowienie i w czasie
adoracji Najświętszego Sakramentu modlił się: „Jezu, Ty możesz to
zmienić. Ty jedynie możesz zmienić moje życie. To Ty możesz mnie
uratować. Jezu, Ty się tym zajmij,
tylko Ty możesz to zrobić”.
Tak zaczął się proces jego
uzdrowienia. Wstąpił do Wspólnoty Nowej Ewangelizacji. „Pan
Bóg postawił przede mną zadanie: idź i głoś” – mówi.

Spotkanie z rodzicami
Michaela

Karol Cierpica był na uroczystościach pośmiertnych wręczenia odznaczeń na ręce rodziców

Na wielu zdjęciach sprzed lat widzimy św. Maksymiliana Marię Kolbego z długą brodą. Nie zawsze jednak ją nosił... Wśród wielu przedmiotów, jakie zachowały
się po Świętym w Niepokalanowie, znajdują się m.in. jego przedmioty do golenia: pędzel oraz brzytwa.
fot. M. Pabis

Relikwie i modlitwa

William dał pierwszy znak życia i zaczął wychodzić ze śpiączki. „To przyjaciółka matki Williama podarowała jej dwie relikwie
bł. Alojzego Guanelli. Jedną z nich
przywiązano Williamowi do ręki,
a drugą miała ze sobą jego matka
podczas długich dni i nocy spędzonych na modlitwie o uzdrowienie. Taką modlitwę podjęła
natychmiast także cała rodzina
Williama, a jego siostra rozpropagowała ją pośród swoich kolegów i koleżanek w liceum. Modlitwę podjęli też przyjaciele
rodziny oraz chorzy i niepełnosprawni z Centrum Rehabilitacji
im. ks. kard. Jana Króla w Sprin-

26 maja 1866 r. został wyświęcony na
kapłana w diecezji Como. W swojej pracy
zajmował się przede wszystkim sierotami
i osobami upośledzonymi. Często odwiedzał św. Jana Bosco. Otworzył Dom Bożej
Opatrzności w Como, założył Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Matki Bożej Opatrzności i Zgromadzenie Sług Miłości. Utworzył 40 domów dla potrzebujących, upośledzonych i sierot.

Porucznik rezerwy wyznaje,
że choć wychował się w rodzinie
katolickiej, wówczas zapomniał
o Panu Bogu. „Żyłem tak, jakby
ode mnie wszystko zależało. Żyłem w grzechu. Łamałem Boże
przykazania. Nie liczyłem się
z ludźmi. Traktowałem ich bardzo przedmiotowo. Nie dbałem
o własne zdrowie, stosowałem
różne używki. Moje «ja» było
w centrum” – mówi.
W Afganistanie Karol Cierpica spędził prawie dwa lata. Był
na trzech zmianach Polskiego
Kontyngentu Wojskowego: drugiej, piątej i trzynastej. W jego
pamięci na zawsze zachowa się
dzień 28 sierpnia 2013 r. „W tym

dniu broniliśmy naszej największej polsko-amerykańskiej bazy
w Ghazni. Wówczas doszło do
jednej z większych bitew polskiego oręża ostatnich lat. Baza
została zaatakowana przez terrorystów. Do ogrodzenia podjechała ciężarówka, doszło do potężnego wybuchu. Ogrodzenie
zostało rozerwane w promieniu
ok. 50 metrów. Finalnie kilkunastu terrorystów mieliśmy w środku bazy, która w tym czasie była
ostrzeliwana. Napastnicy wbiegli do bazy z pasami szahida,
żeby się wysadzać w miejscach,
gdzie są ludzie. Kilku żołnierzy
od razu chwyciło za broń” – opisuje to, co wówczas się działo.
On sam był w swoim campie mieszkalnym. Widział, jak
z okien wypadają szyby. „Kiedy
wybiegłem z pomieszczenia, zobaczyłem wielką chmurę dymu.
Nie pobiegłem do schronu, choć
taka była procedura – wróciłem
po karabin, hełm i kamizelkę.
Gdy ponownie wybiegłem na
zewnątrz, zobaczyłem terrorystów. Zaczęliśmy walczyć. Zostałem ranny, więc wycofałem
się. Byłem cały we krwi. Kiedy
po chwili zorientowałem się, że
rana nie jest poważna, wróciłem
do walki” – wspomina.

Karol Cierpica

fot. M. Pabis

Powrócił
do życia

W szpitalu William od razu
przeszedł operację, w czasie której
otworzono lewą cześć czaszki – lekarze starali się zatrzymać krwotok. Sytuacja jednak pogarszała
się z minuty na minutę. Operacja
nie przynosiła rezultatów.
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Nowa misja żołnierza
fot. arch. Zgromadzenia Sług Miłości

fot. arch. Zgromadzenia Sług Miłości
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Michaela. „Widziałem się z rodzicami poległego chłopaka. Z rodzicami, którzy stracili dziecko.
A oni mnie przytulili i powiedzieli do mnie: «Witaj w rodzinie. Witaj, nasz nowy przyjacielu. Dziękujemy ci za twoją służbę». Rok
po tych wydarzeniach urodził
mi się drugi syn. Ma na imię Michael. Ma niebieskie oczy jak on.
Polecieliśmy do USA i w czasie
spotkania z Polonią ojciec tego
chłopaka powiedział, że Pan Bóg
zabrał im dziecko nie po to, żeby
zostawić pustkę. «On w tę pustkę dał nam Karola, jego żonę
Basię i dwóch wnuków z Polski.
I dał nam Polskę»... – mówił jego
ojciec. A ja bałem się tego spotkania... Ich żalu... A w ich domu
Bóg jest na pierwszym miejscu...” – wspomina Cierpica.
mp

rek l ama
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Jedź dla misji ze św. Krzysztofem i MIVA

fot. Isopix/EastNews

fot. MIVA
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Owoce
Akcji św. Krzysztof

Nasze codzienne podróże za
kierownicą, które odbywamy do
domu, do pracy, do miejsc odpoczynku, gdy załatwiamy różne sprawy, mogą mieć także inny,
wręcz zaskakujący wymiar. Niekoniecznie muszą być jedynie zwykłym pokonywaniem trasy od
punku A do punktu B, ale mogą
być jazdą dla misji.
Pozostając „u siebie”, realizując różne zadania z pomocą pojazdów, możemy się stać też misjonarzami Chrystusa, możemy się przysłużyć sprawie głoszenia Ewangelii
na krańcach świata. Dzięki naszej
jeździe, dzięki kilometrom, które pokonujemy, mieszkańcy krajów afrykańskich, Azji czy Ameryki
Łacińskiej, Malgasze na Czerwo-

nej Wyspie czy Innuici
(Eskimosi) zamieszkujący wieczne zmarzliny na Arktyce
mogą usłyszeć Dobrą Nowinę.

Misyjna jazda, czyli
„Akcja św. Krzysztof
– 1 grosz za 1 kilometr”

Do takiej „misyjnej jazdy” zaprasza MIVA Polska, która już od
prawie 20 lat troszczy się o wyposażenie polskich misjonarzy
w środki transportu. Każdy kierowca, motocyklista czy użytkownik innego pojazdu może wziąć
udział w tej akcji. Patronuje jej
św. Krzysztof czczony jako opiekun kierowców i podróżnych.
Jest to „Akcja św. Krzysztof
– 1 grosz za 1 kilometr”. Na czym

ona polega? Najprościej
mówiąc, liczymy przejechane przez nas kilometry (wystarczy spojrzeć na licznik!) i jako
wdzięczność Panu Bogu za szczęśliwe podróże ofiarujemy nasze
„grosze” jako pomoc na środki
transportu dla misjonarzy. W ten
sposób nasze podróże nabierają
charakteru misyjnego.
Akcja ta trwa przez cały rok,
a jej finał ma miejsce w czasie obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa (22-29 lipca
2018). We wszystkich parafiach
w Polsce odbywa się wtedy poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców oraz zbierane są ofiary na pojazdy dla misjonarzy.

mochód terenowy do misyjnego Ośrodka Zdrowia w Dentano
Każdego r. MIVA Polska reali- w Ghanie prowadzonego przez
zuje wiele próśb od misjonarzy Siostry Misjonarki Służebnice Duna różne środki transporcha Świętego. Wkrótce samotu. W ubiegłym r. dzięchód ten stał się „porodówki „groszom” z „Akcji
ką”. Dzięki pomocy sióstr
św. Krzysztof” udało
szczęśliwie przyszła na
się zakupić 48 saświat piękna czarna
mochodów terenodziewczynka, której
wych, 2 busy, ammatka z wdzięczności
bulans do Tanzanii,
nadała imię MIVA. Jej
traktor, 2 łodzie z silimię stało się w ten sponikiem i 2 silniki do łosób znakiem wdzięczności
f o t. M I VA
dzi, 39 motocykli i motorowobec wszystkich Dobroczyńwerów.
ców i Przyjaciół MIVA Polska.
Dla misyjnych katechistów
Dekalog MIVA Polska,
w Afryce zostało sfinansowanych
czyli chrześcijanin
470 rowerów, a niepełnosprawza kółkiem
ni znajdujący się pod opieką miDzięki MIVA Polska rozposjonarzy otrzymali 30 wózków.
Do Ekwadoru została zakupiona wszechnił się w Polsce Dekalog
motolotnia, która pomaga misjo- Kierowcy. Składają się na niego
narzowi docierać do ludzi drogą proste, ale ważne wskazania, jak
powietrzną. Większość misjona- bezpiecznie poruszać się po drorzy pracuje w bardzo biednych gach i zachowywać postawę godi słabo rozwiniętych regionach ną chrześcijanina. MIVA zachęca:
świata, gdzie nie ma dobrych Za kółkiem bądź też chrześcijanidróg, gdzie podróże zajmują wie- nem! Za swoje zachowania za kiele czasu i wymagają ogromnego rownicą i na drodze jesteś odpowiedzialny także przed Bogiem!
wysiłku.
Imię MIVA
Wskazania Dekalogu Kierowcy
MIVA oznacza Mission Vehicle mogą też stanowić pomoc w raAssocation, czyli organizację na chunku sumienia kierowcy, gdyż
rzecz misyjnych środków trans- za kierownicą też często łamiemy
portu. Obecnie oznacza już tro- Boże przykazania i popełniamy
chę więcej. W 2015 r. z pomocą grzechy!
MIVA Polska został zakupiony saks. Jerzy Kraśnicki

Pytania od naszych Czytelników
Czy Boże Miłosierdzie ma
granice?
Grzegorz

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Dziś pozostawiam kwestie
doktrynalne, a zajmę się uszczegółowieniem twojego pytania:
czy istnieje taki mój grzech, który
by mógł zostać nie przebaczony
przez Boga i wydający na mnie
wyrok potępienia?
Jezus objawia nam nieskończone miłosierdzie Ojca, które od
strony Boga nie stawia żadnych
granic. Doskonale to przypomina s. Faustyna na stronach Dzienniczka: „Córko moja, napisz, że
im większa nędza, tym większe
ma prawo do miłosierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze
do ufności w niepojętą przepaść
miłosierdzia mojego, bo pragnę
je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty
na oścież włócznią na krzyżu dla

wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem” (Dz. 1182).
Okazuje się, że nie ma takich
upadków, których Jezus nie mógłby przebaczyć. Podkreślają to zapisane przez s. Faustynę przeciekawe dialogi z grzesznikiem:
„Dusza: Panie, lękam się, czy
mi przebaczysz tak wielką liczbę
grzechów, trwogą mnie
napełnia moja nędza.
Jezus: Większe jest
miłosierdzie moje aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył
dobroć moją? Dla ciebie
zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem ci
źródło miłosierdzia; przychodź
i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca
nigdy nie odrzucę, nędza two-

ja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuż byś miała
przeprowadzać ze mną [spór]
o nędzę twoją. Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe
biedy i całą nędzę, a ja cię napełnię skarbami łask” (Dz. 1485).
Nawet w największej rozpaczy grzesznika Jezus zaprasza go
do aktu ufności w miłosierdzie Boże. W sytuacji niemal bez wyjścia, gdy człowiek powtarza sobie: „Nie ma
już dla mnie miłosierdzia” i wpada w rodzaj
rozpaczy, który daje
mu pewien przedsmak
piekła, słychać ostateczne wołanie:
„Jezus trzeci raz mówi do
duszy, lecz dusza jest głucha
i ślepa, poczyna się utwierdzać
w zatwardziałości i rozpaczy.
Wtenczas zaczynają się niejako
wysilać wnętrzności miłosierdzia

Bożego i bez żadnej współpracy
duszy daje jej Bóg swą ostateczną łaskę. Jeżeli nią wzgardzi, już
ją Bóg pozostawi w stanie, w jakim sama chce być na wieki. Ta
łaska wychodzi z miłosiernego
Serca Jezusa i uderza swym światłem duszę, i dusza zaczyna rozumieć wysiłek Boży, ale zwrócenie
[się do Boga] od niej zależy. Ona
wie, że ta łaska jest dla niej ostatnia, i jeżeli okaże jedno drgnienie dobrej woli – chociażby najmniejsze – to miłosierdzie Boże
dokona reszty” (Dz. 1486).
Granicę we wzajemnej wolnej relacji wyznacza więc nie
Bóg, lecz sam człowiek. Tę granicę Jezus nazywa bluźnierstwem
przeciwko Duchowi Świętemu,
które nie zostanie odpuszczone (por. Mt 12,31; Łk 12,10). Katechizm wyjaśnia: Miłosierdzie
Boże nie zna granic, lecz ten, kto
świadomie odrzuca przyjęcie
ze skruchą miłosierdzia Bożego,

odrzuca przebaczenie swoich
grzechów i zbawienie darowane
przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do
ostatecznego braku pokuty i do
wiecznej zguby (KKK 1864).
Jednak na Twoje wyjątkowe
pytanie najwłaściwszą odpowiedzią niech będzie:
MODLITWA
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
+ O Boże Wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione – a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie
Swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali, ani upadali na
duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która
jest miłością i miłosierdziem samym (Dz. 950).
Serdeczne pozdrowienie
ks. Tomasz Szarliński

Bóg tak chciał

Nie jest to opowieść rodem z gatunku science fiction. Choć historia życia Katarzyny z Warszawy nadaje się na scenariusz filmu.
Kiedy czuła się królową życia, wtedy upomniał się o nią nie kto
inny jak sam Pan Bóg. Mimo że wcale Go o to nie prosiła.
Kasia to radosna, uczynna
i bardzo rozmowna kobieta. Niebawem skończy 49 lat i – jak sama
mówi – oficjalnie prawie pół wieku ma za sobą, a nieoficjalnie ma
dopiero 5 lat. Dlaczego? „Pięć lat
temu urodziłam na nowo. Pięć lat
temu rozpoczęłam nowe życie
z Panem Bogiem” – mówi.

Oaza i te inne sprawy

Katarzyna pochodzi z Warszawy. Jest jedynaczką, w której
rodzice pokładali wiele nadziei.
Wychowywała się w katolickiej
rodzinie na jednym ze stołecznych blokowisk.
Dzieciństwo i młode lata związana była z Kościołem. „Przez całą
szkołę średnią byłam w Oazie. Nawet zostałam na trochę animator-

ką. «Wychowywałam» młode pokolenia” – mówi z uśmiechem.
Zawsze była osobą bardzo
otwartą i szybko łapiącą kontakt
z innymi ludźmi, więc nie mogła
narzekać na brak znajomych. „Bóg
zawsze był obecny w moim życiu.
Może nie byliśmy rodziną bardzo
gorliwie przeżywającą wiarę, ale
jednak religijną” – dodaje.

Nowy, inny świat

Katarzyna sama nie wie dlaczego, kiedy i po co obraziła się na
Pana Boga. Był rok 1990, kiedy coś
pękło. „Naprawdę dziś nie wiem,
co takiego się wydarzyło, że totalnie mi się odmieniło” – mówi.
Katarzyna studiowała wtedy na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. „Najpierw

studiowałam w Instytucie Studiów nad rodziną na ATK. Uczelnię i jednocześnie Pana Boga
rzuciłam po połowinkach. Było
to w grudniu, jeszcze przed sesją zimową, gdzieś na przełomie 1990 i 1991 roku. Właściwie
po wakacjach w 1991 roku byłam pochłonięta światem pieniądza i handlu. Oczywiście dla
Boga w tym moim małym świecie miejsca nie było. Chociaż
w 1992 roku wróciłam na dwa
lata i studiowałam prawo kanoniczne, ale tym razem to uczelnia rzuciła mnie” – wyjaśnia.
Jej świat zawładnęły imprezy mocno zakrapiane alkoholem.
Od całkiem niewinnych młodzieńczych spotkań z alkoholem
stopniowo stała się uczestnikiem

alkoholowych libacji, aż ten świat
całkowicie ją pochłonął. „Nowe
środowisko, nowi ludzie, nowe
zwyczaje. Problemy? Jakie problemy! Na smutki lekarstwem był
alkohol. Na problemy także. Bywało, że czasem różne przedmioty sprzedawałam, byle mieć za co
wypić” – mówi.
Zdarzało się, że nie miała co
jeść i całymi dniami chodziła głodna. Była typowym pracownikiem
korporacji, gdzie liczy się wyłącznie zysk i rosnące słupki sprzedaży. O pomoc nikogo nie prosiła,
bo po co? Kiedy koleżanki z pracy zorientowały się, że Katarzyna
chodzi głodna, wówczas podstępem przynosiły jej jedzenie.
„Z perspektywy czasu widzę,
jaki sama sobie zafundowałam
horror i jak wiele mnie to kosztowało. To była trudna życiowa lekcja, z której wyciągnęłam wnioski
i wiele się przez nią nauczyłam”
– podkreśla.

Przełom

Przyszedł rok 2013. Pewnego
razu Katarzyna postanowiła pojechać na rekolekcje do Częstochowy. Wybrała te przeżywane
w duchu ignacjańskim, czyli takie, podczas których zachowuje
się milczenie. „Znajomi robili zakłady, że wrócę, bo bez gadania
nie wytrzymam. Po co tam pojechałam? Udowodnić księżom, że
nie są w stanie mnie nawrócić,
żeby też trochę im dopiec. Jaki
jest efekt? Sama widzisz” – zaznacza, popijając łyk herbaty.
Katarzyna przewidziała wszystko prócz jednego: że miłość
i miłosierdzie Pana Boga jest
wielkie dla wszystkich i że On

upomni się w najmniej dla niej
oczywistym momencie. „Z rekolekcji wróciłam odmieniona. Zaczął się proces mojej przemiany.
Bóg postawił na tej drodze cudownych ludzi, którzy pomogli
mi, abym dziś była innym człowiekiem. Przede wszystkim dał
mi cudownych rodziców, bez miłości których na pewno nie dałabym sobie rady z zerwaniem
z «byłą mną»” – dodaje.

Tak niewiele

Dziś Katarzyna otwarcie mówi o Panu Bogu, chętnie dzieli się
Jego słowem. Nauczanie Chrystusa wciela w życie, np. pomagając osobom bezdomnym. „To
nowa «ja», choć fizycznie niewiele się zmieniłam. Dziś potrafię godzinami adorować Pana Jezusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie, uczestniczyć we Mszy
Świętej, przyznaję się do swojej
wiary i nie wstydzę się o niej mówić” – wyjaśnia.
Kasia podkreśla, że dziś jest
pewna tylko jednego – tego, że
Pan Bóg naprawdę nas kocha.
„Skoro tyle lat czekał cierpliwie,
skoro wyciągnął mnie z wielkiego bagna, abym już więcej głupot nie zrobiła, skoro nauczył
mnie sobie ufać, to jak On musi
być miłosierny. Dziś wiem, że
w życiu nie liczą się profity, kasa
na koncie. Jeśli Pan Bóg jest na
pierwszym miejscu, to wszystko jest dobrze poukładane. Bóg
nam wystarczy. Tylko trzeba Mu
w pełni zaufać” – puentuje naszą
rozmowę.
Izabela Kozłowska

14

czerwiec 2018

P

odczas wędrówek po Ziemi
Świętej obiektem wzbudzającym szczególne zainteresowanie
pielgrzymów jest tzw. „łódź Jezusa”. Możemy ją oglądać w Ginnosar – jednym z najstarszych, bo
z 1937 r. kibuców izraelskich na
zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Wielka rotunda wznosząca się nad samym brzegiem jeziora to Centrum im. Yigala Alona
(+1980) – generała i ministra, jednego z budowniczych potęgi Izraela. W urządzonym tu muzeum
gromadzącym głównie eksponaty
historyczno-archeologiczne obiektem nr 1 jest tzw. „łódź Jezusa”.
Po upałach 1985 r. poziom
wody w jeziorze obniżył się do rekordowego w historii stanu. Dwaj
bracia Mojżesz i Jural Lufanowie
przystąpili więc do penetracji płyt-

Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha (Mk 15,37).

W oryginale czytamy: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς liwe... Choć już opis zjawisk, które towarzyszą śmierci
φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν ( Ho de Iēso- Zbawiciela, wskazuje na potęgę działania Ducha Pana,
us apheis phōnēn megalēn exepneusen). Autor, pisząc
o „wołaniu”, stosuje tu imiesłów, co wskazuje na bliskość w czasie owego zawołania i śmierci: „zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha”.
Ciekawe, że Marek wobec śmierci Jezusa nie używa słowa ἀπέθανεν (apethanen), które zwyczajnie
określa – jak to Grecy pojmowali – separację ciała i duszy, lecz czasownika ekpneó: „z wnętrza oddać tchnienie”, w domyśle „ostatnie”, co akurat doskonale tłumaczymy polskim: „oddał ducha”. Gdybyśmy mieli jedynie to wyrażenie to choć pobrzmiewa w nim greckie
pneuma, trudno by je rozumieć jako dotyczące Ducha
Świętego.

który odsłania Nowe Przymierze, ożywia „suche kości”
i daje łaskę wiary:
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry
na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się
otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.
I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś
i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc
trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym» (Mt 27,51-53).

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze,
w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23,46).

Taka jest relacja Jana i pozornie nie różni się od Synoptyków: καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν
τὸ πνεῦμα (kai klinas tēn kephalēn paredōken to
pneuma). Jednak zastanawiająca jest kolejność. Przecież najpierw człowiek umiera, a potem skłania głowę.
Tomasz z Akwinu widzi za Ojcami Kościoła w tej kolejności znak pełnej suwerenności Jezusa wobec śmierci,
ale my możemy widzieć coś jeszcze więcej.
Skłon głowy Zbawiciela jest wyrazem Jego posłuszeństwa i zaufania względem woli Ojca. Wypełniwszy Chrystus na krzyżu,
misję mesjańską, przekazuje, powierza, oddaje (para- mal. Anton Raphael Mengs
didomi) swej oblubienicy Ducha Świętego. W teologii
Jana moment śmierci jest zapowiadany jako „chwila
uwielbienia” Jezusa, w której z Jego boku w Duchu
Świętym rodzi się Kościół:
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie
i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną
z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli
otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był,
ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J 7,37-39).
Tak więc w świetle bystrego spojrzenia Jana Ewangelisty możemy na nowo odczytywać sens sformułowań Synoptyków, które mogą nam przybliżyć tajemnicę śmierci Zbawiciela jako obdarowanie nas Jego
Duchem i posłanie w Nim na misję w świecie.
ks. Tomasz Szarliński

Łukasz podobnie jak Marek wyraża się o momencie
śmierci Jezusa: τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν
(touto de eipōn exepneusen). Natomiast dokładniej
podaje treść modlitwy owego ostatniego okrzyku:

Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ
πνεῦμά μου (Pater, eis heiras sou paratithemai to

pneuma mou). Czasownik paratithémi oznacza położyć blisko obok, tuż przed. Wskazuje na zażyłość relacji
bardzo bliskiej i osobistej Ojca i Syna. Jezus powierza
swego ducha (to pneuma mou) Ojcu. Czy może to być
odniesienie do Ducha Świętego? W tym miejscu jeszcze nie...
Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha (Mt 27,50).

Mateusz z kolei pisze: ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
(aphēken to pneuma). Czasownik aphiémi oznacza
posłać, odesłać, uwolnić. Autor być może chce podkreślić, że Jezus, powierzając duszę Ojcu, ma świadomość i panowanie nad momentem swej śmierci. Jest
ona dla Niego momentem pełnej wolności. Czy można jednak doszukać się tutaj „posłania Ducha”? Raczej
w myśli teologicznej Mateusza nie jest to jeszcze moż-

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało
się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19,30).

ks. Tomasz Kancelarczyk

T

na, druga wojna i tak ta dzielna Polka musiała samotnie radzić sobie z utrzymaniem,
wychowaniem i wykarmieniem rodziny. Dziś
dzielną Polkę sprowadza się do symbolu macicy z feministycznego baneru, ale przemilczmy to, gdyż współczesne feministki mają
to do siebie, że spłycają i oczerniają
obraz współczesnej kobiety. Dziś nie
mamy już takich wojen i powstań
jak kiedyś. Współczesny człowiek
toczy co dzień batalię o życie człowieka nienarodzonego, w której
mężczyzna ani trochę nie pomaga.
Zwróćmy uwagę, że najczęściej jest

tak, iż za dokonaną aborcję wini się
kobietę i to pod jej adresem padają ostre oceny. Jednak ciekawe,
co stało się z drugim sprawcą
zamieszania? Gdzie ten książę
na białym rumaku, który jeszcze
miesiąc wcześniej przyniósłby
tej kobiecie gwiazdkę z nieba i naręcze nenufarów ze
środka jeziora? Z własnego
doświadczenia pracy w Fundacji Małych Stópek wiem,
że w rękach mężczyzny – ojca
dziecka – leży naprawdę wiele.
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

ytułowe pytanie zadaje często współczesne społeczeństwo, a właściwie to jego
żeńska część. A skoro nie otrzymuje na
nie odpowiedzi, to namówienie jej na wspólne
zalanie ulic czarnymi pochodami, jak to miało miejsce w październiku 2016 r., nie stanowi
problemu. Zacznijmy jednak od początku.
Od zarania dziejów było tak, że w obliczu
problemów codzienności mężczyzna znikał
z pola widzenia kobiety, bo albo „świat go
wzywał”, albo w dramatyczniejszych okolicznościach: „bo ojczyzna potrzebowała”. I tak
bywało bardzo często w dziejach Polski; jedno
powstanie, drugie powstanie, pierwsza woj-

Gdzie ci mężczyźni?
To on stwarza sytuację, w której kobieta czuje się bezradna i pozostawiona sama sobie,
przeżywając ciążę jako przyczynę utraty „ukochanego mężczyzny”. Z drugiej strony, ten sam
mężczyzna – ojciec – potrafi sprawić, że oczekiwanie na narodziny dziecka będzie jednym
z najszczęśliwszych okresów w życiu kobiety,
bo jej dziecko jest chciane, a ona nie jest sama.
Dlatego pytam ponownie: gdzie ci mężczyźni? No a gdzie mogą być, uciekając przed
odpowiedzialnością? Pochowali się między
współczesnymi feministkami w tłumie czarnoprotestowych pochodów, bo tam nikt niczego
od nich nie wymaga.

Łódź Jezusa

kich wód jeziora. Znaleźli trochę
gwoździ, ceramiki, a nawet monet
z brązu. W końcu – już w 1986 r.
– w gęstym mule odkryli łódź
(dł. 8,2 m i szer. 2,3 m) doskonale zakonserwowaną i w dobrym stanie,
jako że muł z wulkanicznego tufu
(jezioro to krater wulkanu) okazał
się najlepszym środkiem konserwującym, bo utrudniającym dopływ
tlenu dla bakterii rozkładających
drewno. Znalezisko od razu stało się
sensacją na skalę światową.
Łódź wnikliwie badano i konserwowano ponad dziesięć lat.
Ustalono, że miała ona żagiel, cztery wiosła oraz sternika i że mogła

pomieścić nawet do 15 osób. Nadto, że składała się aż z dwunastu
różnych rodzajów drewna z przewagą dębowego i cedrowego, co
świadczy o jej wielokrotnej naprawie. Być może i o tym, że należała
– naprawiana tak często – do biednego rybaka.
Wnikliwe badania jednoznacznie ustaliły, że jest to bezspornie
łódź z czasów Pana Jezusa i że taką
właśnie łodzią mógł On przemieszczać się do miast i wiosek gęsto
przecież usytuowanych nad brzegiem jeziora.
Warto dodać, że dokładną
replikę łodzi – budowaną przez
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Piąta Ewangelia
fot. ks. J. Banak

Ostatnie tchnienie...

czerwiec 2018

74 dni – zwodowano uroczyście
w 2007 r. w Wieszczynie, miejscowości w Górach Opawskich. Kopię
łodzi wykonano pod kierunkiem
wspaniałego franciszkanina z pobliskiego klasztoru w Prudniku
– znanego z niezwykłych pomysłów ojca Antoniego Dudka, także

autora najlepszej monografii o Górze Tabor. Łódź ta później służyła
na Jeziorze Lednickim podczas
słynnych zjazdów młodzieży prowadzonych przez niezapomnianego apostoła młodzieży o. Jana
Górę.
ks. Jerzy Banak
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Ojcowie na ołtarzach

czerwiec 2018

„Nigdy i nigdzie wcześniej nie doświadczyłem nawet namiastki takich głębokich relacji rodzinnych,
tak cudownej atmosfery i wielkiej radości” – tak pisał o swej licznej rodzinie bł. Władysław Batthyány-Strattmann (1870-1931). Był nie tylko węgierskim księciem, lekarzem z powołania, opiekunem ubogich, założycielem szpitali, lecz także ojcem trzynaściorga dzieci (w tym jednego nieślubnego, poczętego
w czasach, kiedy był jeszcze kawalerem i nie prowadził się najprzykładniej). Wzorem pobożności i chrześcijańskiego miłosierdzia stał się po zawarciu małżeństwa. „Moje dzieci i moi chorzy stanowią cały mój
skarb” – powtarzał. Miał spory majątek, ale swoje dzieci wychowywał na skromnych i pracowitych ludzi.
W naszej rodzinie „codzienna Msza Święta i Różaniec tak samo należały do porządku dnia jak jedzenie”
– wspominał jeden z jego synów.
Zegarmistrz, a później koronkarz św. Ludwik Martin (1823-1894) w młodości chciał zostać zakonnikiem. W małżeństwie ze św. Zelią „dorobił się” siedmiu córek i dwóch synów, z czego tylko pięć córek
dożyło do pełnoletniości i wszystkie pięć zostało zakonnicami. Mimo nawału pracy znajdował czas dla
dzieci – czytał im, bawił się z nimi i spacerował, chodził na pielgrzymki, modlił się i dużo rozmawiał. Jeździł z córkami na ryby, a w czasie wakacji zabierał najstarsze do Paryża lub nad morze. Uczył dzieci kochać Boga ponad wszystko, ufać Bożej opatrzności i godzić się z Bożą wolą. Jako wdowiec pięć lat przed
śmiercią Ludwik zachorował neurologicznie i już nigdy nie
powrócił do psychicznej i fizycznej sprawności.
„Dla dzieci rzeczą istotną musi się stać życie cnotliwe; naukę należy stawiać dopiero na drugim miejscu. Toteż mają
być uprawiane przede wszystkim te specjalności, które je będą
wdrażały do wierności wobec Boga, do miłości ku bliźnim, do
skromności i chrześcijańskiej pokory. Wtedy ich udziałem będzie łaska nieposzlakowanego życia; wtedy nie przestraszy je
już także myśl o śmierci; bowiem ich serce wypełniać będzie
prawdziwa radość” – pisał do nauczyciela swoich dzieci gorliwy katolik, angielski lord-kanclerz św. Tomasz More (Morus) (1477-1535). Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną,
o dziesięć lat młodszą Jane Colt, miał czworo dzieci. Kiedy
zmarła sześć lat po ślubie, z troski o swoje potomstwo pojął za
żonę niezbyt piękną i niemłodą, ale energiczną i zapobiegliwą
Alicję Middleton. Pierwszą poślubił, bo ją kochał, drugą pokochał, bo ją poślubił. Poniósł męczeńską śmierć za wierność
papieżowi i... obronę węzła małżeńskiego, nie godząc się na
uznanie nieważności małżeństwa króla Henryka VIII.
Tomasz More, mal. Hans Holbein

Zdechły pies i brudna świnia
„Nie potępiaj mnie, dobry Jezu, że ośmielam się wspominać ich sprawiedliwość, ja, który od dawna niby zdechły pies cuchnę gnojem zabijających mnie
występków i w gęstym błocie grzechów – biada mi – leżę z rozkoszą jak brudna
świnia. I proszę, sędziowie, wybaczcie, jeśli ubogi talentem i niezdolny do czynu
nieumiejętnie mówię o rzeczach dobrych, gdyż podejmuję się tego pociągnięty
jakąś niezwykłą waszą miłością. Jeśli ja, potwór o niegodnych obyczajach, nie
jestem w stanie opiewać tego, co najlepsze, chcę przynajmniej szczekać. Byłoby godne potępienia, gdybym widząc rzeczy święte i wiedząc o nich, pominął je
milczeniem”.
Czy wiesz, kto tak o sobie pisał i czyją sprawiedliwość wspominał? Odpowiedź znajdziesz na dole strony.

„Szczepionka” dla bierzmowanych
Czy wiesz dlaczego bierzmowanemu namaszcza
się czoło i otrzymuje on lekki policzek? „Namaszcza się
czoło, na którym pokazują się oznaki strachu i wstydu,
aby bierzmowany pamiętał, że nie powinien się wstydzić
wiary katolickiej, ani bać się jej wrogów”. „Bierzmowany
otrzymuje lekki policzek na znak, że powinien być gotowy do zniesienia wszelkich zniewag i cierpień za wiarę
w Jezusa Chrystusa”. Tak naucza katolicki katechizm.

Trzykroć

Przedziwna
„Ten obraz wisiał w sypialni moich rodziców”
– wyznał kiedyś św. Jan Paweł II. Chodzi o wizerunek
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Mater Ter Amabilis, od 1915 r. propagowany przez duchownych i świeckich z tzw. Rodziny Szensztackiej. Znany dziś na całym
świecie łaskami słynący obraz nie jest wcale jakimś
wybitnym dziełem sztuki, a jednak ma swój niepowtarzalny urok i moc. Namalował go w 1898 r. Włoch
Luigi Crosio (1835-1915). Początkowo obraz nosił tytuł
Refugium peccatorum (Ucieczka grzeszników), a modelem do postaci Madonny była ponoć córka artysty.

Ubezpiecz się u Pana Boga
Wybierając się w wakacyjną podróż, często wykupujemy
dodatkową polisę. Naszym katolickim „ubezpieczeniem”
niech będzie także modlitwa.
Wszechmogący, Wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących,
Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała
Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przed wyjazdem warto też westchnąć do patronów osób
podróżujących. Jeśli lecimy, poprośmy o pomoc m.in. Matkę
Bożą Loretańską lub św. Józefa z Kupertynu; jeśli jedziemy autem lub autokarem – św. Krzysztofa; jeśli płyniemy – św. Mikołaja; jeśli podróżujemy pieszo – św. Jakuba Starszego. Nie trzeba do tego nawet specjalnych modlitw, wystarczy w prostych
słowach poprosić ich, by mieli nas pod swoją opieką.

stronę przygotował Henryk Bejda

Odp. Na takie szczyty pokory wzniósł się św. bp Brunon
z Kwerfurtu (ok. 970-1009), pisząc Żywot Pięciu Braci
Męczenników.

