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Świadek
męczeństwa
Rozmowa z s. Bertą Hernandez, świadkiem życia
i męczeństwa franciszkańskich męczenników:
o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka,
którzy zginęli w Pariacoto (Peru) 9 sierpnia 1991 roku.

Mam przyjaciół
w niebie

Idziemy do kin
na komedię
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Od 28 września w wielu polskich kinach będzie można oglądać włoską
komedię Mam przyjaciół w niebie. Film, który zdobył wiele nagród, był
wyświetlany także w kinie im. kard. Deskura w Watykańskiej Bibliotece Filmowej. Do publiczności biorącej udział w pokazie dołączył Ojciec
Święty Franciszek.

Premiera 28 września

Mam przyjaciół

w niebie

Mam przyjaciół w niebie to
ciepła, a przy tym pozbawiona
taniego sentymentalizmu komedia, która traktuje temat upośledzenia w lekki sposób i bez
zbytniego pietyzmu, zachowując przy tym prawdziwy szacunek dla ludzkiej godności. Wzruszające zakończenie pokazuje, że
każdy może zostać bohaterem
bez względu na swoją (niepełno)sprawność.
Historia opowiedziana w filmie wywodzi się z osobistych
doświadczeń reżysera Fabrizio
Maria Cortese, który przez dwa
lata pracował w centrum rehabilitacji Opera Don Guanella w Rzymie. Mężczyźni i kobiety z ośrodka, którzy nie byli profesjonalnymi aktorami, zostali obsadzeni
w kluczowych rolach mieszkańców i pacjentów ośrodka.

Fabuła

Felice Castriota, lubiący luksusowe życie księgowy, popada
w poważne kłopoty. Chęć szybkiego wzbogacenia się i lekkomyślność skłoniły go do współpracy z mafiosem U’Pacciu. Felice, pomagając prać brudne
pieniądze, zostaje złapany na
gorącym uczynku. Władze dają
mu wybór: więzienie lub zeznawanie jako świadek koronny

przeciwko gangsterowi. Castriota przyjmuje propozycję sądu
i trafia do „bezpiecznej kryjówki”
– kościelnego szpitala dla osób
upośledzonych umysłowo i fizycznie. Felice, przyzwyczajony
do luksusu i wygody, zderza się
z zupełnie inną rzeczywistością.
Dotąd pewny siebie mężczyzna
musi podjąć opiekę nad pacjentami: począwszy od zmieniania
pieluch, aż po próbę zrozumienia ich dziwnych zachowań
Przełomem w jego przemianie okazuje się przyjaźń z Antonio, chłopakiem o złotym sercu,
ale także z ciężką niepełnosprawnością fizyczną. Antonio otwiera
Felice na jedną z wartości najważniejszych dla wszystkich ludzi bez
względu na ich (niepełno)sprawność: obecność drugiego człowieka. Castriota postanawia
zorganizować spektakl teatralny, w którym wystąpią pacjenci
ośrodka. Próbom przygląda się
piękna psycholog Julia, która
stopniowo zaczyna przełamywać swoją niechęć do Felice.
Bohater po raz pierwszy
czuje się częścią nowej, wielkiej rodziny i jest gotowy na to,
by w końcu stać się tym, kim nigdy nie był: człowiekiem. Wydaje się, że wszystko idzie dobrze, ale przeszłość powraca...

3

sierpień 2018

Nowe książki o Apostołce Bożego Miłosierdzia
W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, mija 80 lat od śmierci św. Siostry Faustyny. W tym też roku
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego wstąpiła i w którym dążyła do świętości Apostołka Bożego Miłosierdzia, przeżywa jubileusz 150-lecia przybycia do Krakowa.
Dom Wydawniczy RAFAEL, chcąc
przybliżyć postać i życie Sekretarki Bożego Miłosierdzia, przygotował dwie publikacje: piękny kolorowy album Święta
Faustyna Kowalska. Apostołka Bożego Mi-

Felice jeszcze raz musi się zmierzyć z U’Pacciu...

Prawo serca

Mam przyjaciół w niebie to
więcej niż komedia. To opowieść
o przemianie człowieka, która
możliwa jest dzięki przyjaźni,
współczuciu, miłości, ale także
stracie. Bohaterami filmu, obok
profesjonalnych aktorów, są osoby niepełnosprawne, pensjonariusze z Ośrodka Don Guanella
w Rzymie. Reżyser Fabrizio Maria Cortese w oryginalny sposób
łączy kino z realnym światem
niepełnosprawności. Jedno jest
pewne: w świecie tym rządzi prawo serca.

Fabrizio Maria Cortese, reżyser filmu

łosierdzia oraz SMS od świętej Siostry Faustyny. Pozycje te pokazują nam, jak prosta dziewczyna, która skończyła zaledwie
trzy klasy szkoły podstawowej, poddała
się woli Bożej i pomimo wielu problemów, jakie napotkała na swojej drodze,
spełniła zadanie powierzone jej przez
Pana Jezusa. To właśnie jej Zbawiciel
przekazał „naczynia”, dzięki którym możemy czerpać łaski Bożego miłosierdzia.
„Sekretarka Bożego Miłosierdzia
nie żyła w oderwaniu od historii i tradycji. Poznając jej zapiski zamieszczone w Dzienniczku, widzimy, że modliła
się za Polskę, a nawet widziała jej przyszłość. Niniejsza publikacja przypomina
o tym wszystkim. Zamieszczamy w niej
także rozmowę z siostrą Elżbietą Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Publikujemy również opis
łask wyproszonych za wstawiennictwem
św. Siostry Faustyny i u źródeł Bożego
miłosierdzia. Tym, którzy pragną się modlić za wstawiennictwem Apostołki Bożego Miłosierdzia, podajemy także kilka
modlitw nie tylko do niej, ale również te,
które otrzymaliśmy od Pana Jezusa za jej
pośrednictwem” – czytamy we wstępie
do albumu.

SMS od świętej Siostry Faustyny to
z kolei najpiękniejsze myśli z Dzienniczka
Apostołki Bożego Miłosierdzia.
Warto te pozycje nabyć, zapoznać
się z nimi, zaprzyjaźnić ze św. Faustyną,
a w końcu – w tym szczególnym roku jubileuszy – przybyć do sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie ona spotykała się z Panem Jezusem Miłosiernym.
mp

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Kolarze u Matki Bożej

Modlitwa w intencji „Dobrych Nowin”
fot. AFP/East News

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.

Wakacje mamy już za sobą. Dla
wielu z nas był to wspaniały czas odpoczynku, poznawania nowych, pięknych
miejsc. Winniśmy być za to wdzięczni
Bogu i ludziom, dzięki którym było to
możliwe.
Z końcem sierpnia powracają zwykłe, codzienne obowiązki, a my przychodzimy do naszych czytelników z kolejnym numerem „Dobrych Nowin”.
I właśnie teraz chcę wyrazić ogromną
wdzięczność wszystkim tym, którzy pamiętali o nas, wspierali nas swoją modlitwą i darem serca.
Przez okres wakacji otrzymaliśmy
wsparcie od ponad czterystu osób: księży, sióstr zakonnych i świeckich. Za każdy
ten dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
To dzięki Wam, drodzy darczyńcy, możemy dziś oddać w ręce czytelników kolejny numer naszego miesięcznika.
Prosimy, nie zapominajcie o nas!
Zwracam się dziś do każdej i każdego
z Was: „Czytaj, wspieraj, ewangelizuj
z nami codziennie!”.

Zadzwoń i zamów!
Tel. 508 235 062,
12 418 91 30

Mam nadzieję, że ten film pokaże widzom bardziej pozytywne podejście do życia i pracy wykonywanej z pasją, skromnością i profesjonalizmem. Opowiadam historię przemiany człowieka, która wiedzie poprzez współczucie, przyjaźń, miłość i stratę. Kiedy Don Guanella Center zamieniło się w plan
zdjęciowy, miałem wrażenie, że znalazłem się w studio. Cała ekipa filmowa i mieszkańcy Centrum
byli tak emocjonalnie zaangażowani, że nawet po skończonych zdjęciach członkowie filmowej ekipy
wracali, by odwiedzić swoich nowych przyjaciół. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, ponieważ przygotowując się do filmu, spędziłem dwa lata z rezydentami Don Guanella Center, uczestnicząc w ich warsztatach, zdobywając niezwykłą umiejętność słuchania i otwierając się coraz bardziej
na nowy sposób postrzegania drugiego człowieka. Było to również niesamowite doświadczenie zarówno dla profesjonalnych aktorów, jak i ośmiu niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn, którzy czuli
się w pełni zespoleni ze swoimi filmowymi postaciami. Mam ogromną nadzieję, że ten sposób pracy
będzie zwiastunem nowego podejścia do tworzenia filmów, gdzie nie tylko wykorzystuje się nowe
pomysły w kinie, lecz także nowe twarze za i przed kamerą.

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.

Drodzy Czytelnicy!

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.

Jeden z etapów tegorocznego
Tour de France przebiegał nieopodal
Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.
Dzięki temu wielu kolarzy i uczestników rajdu przyszło się pomodlić do
Groty Objawień. Wieczorem zorganizowano dla nich procesję ze świecami i rowerami. Na zakończenie procesji miejscowy biskup Nicolas Brouwet
błogosławił kolarzy i rowery.
Następnego dnia rano biskup
odprawił dla uczestników Tour de
France specjalną Mszę Świętą w Grocie Objawień. Powiedział wtedy:
„Może się to wydawać dziwne, kiedy
widzimy Tour de France tu w sanktuarium. Te dwie rzeczywistości są do-

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

brze znane w świecie, cieszą się dużą
popularnością, a jednak nieczęsto się
spotykają. Dzisiejszy dzień to ich spotkanie. Przyjmujemy się i uczymy się
nawzajem odkrywać. W istocie sport
ma dużo wspólnego z życiem chrześcijańskim. Nasze sanktuarium jest
otwarte na wszystkich. Cieszymy się
z tego spotkania, zawierzamy je Panu
Bogu i modlimy się w sposób szczególny za tych, którzy tu przybyli, aby
dotknęła ich łaska Boża. A wszystkich
kolarzy zawierzamy Maryi Królowej
Pokoju”.
mp
za https://www.vaticannews.va
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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fot. M. Pabis

Niestrudzony
egzorcysta

O

jciec Cipriano wspomina
swoje pierwsze spotkanie
z osobą zniewoloną. Miało to
miejsce w wigilię uroczystości
Matki Bożej Niepokalanej, czyli
7 grudnia 1952 r. „Przy naszej furcie klasztornej był wówczas taki
dzwonek na sznurek. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem trzy osoby: jedną kobietę i dwóch mężczyzn. W pierwszym momencie
pomyślałem, że może są to jacyś
biedni, że może chcą zjeść. «Czego oczekujecie?» – zapytałem.
Nastała niezręczna cisza, więc
żeby ratować sytuację, zapytałem kobietę, jak ma na imię.
Wówczas ona męskim głosem
zaryczała: «Jestem diabłem».
«A ja jestem ojciec Cipriano»
– odpowiedziałem. Kobieta
kontynuowała: «Jestem diabłem i jestem tu zbyt długo...
A kto mnie wyrzuci?... Ty...».
I wskazała palcem na mnie”
– opowiada kapłan o tym, jak
odnalazł swoje powołanie.
Ojciec Cipriano udał się
do Ojca Pio, aby zapytać go,
co ma uczynić z tą kobietą, jak
postępować, a może wręcz
zaproponować, by on się
nią zajął. „Ojciec Pio tylko na
mnie poparzył i powiedział do
mnie: «A ty co chcesz robić?».
Zapewnił mnie, że będzie się
za mnie modlił, żebym nie zrezygnował z tej pracy. Od kilkudziesięciu lat jestem egzorcystą
i jeszcze się tym nie zmęczyłem”
– mówi kapucyn.

Przez blisko trzy lata ojciec
Cipriano modlił się nad opętaną
kobietą. Pewnego dnia w czasie
takiej modlitwy usłyszał słowa
wypowiedziane z typowo diabelską ironią: „Ja jestem mistrzem
kłamstwa”.
„Ostatniego dnia modlitwa
trwała sześć godzin. Gdy podczas
egzorcyzmów chciałem sprawdzić, czy diabeł już wyszedł czy
jeszcze nie, to zadawałem jakieś
trudne pytania z teologii. Jeżeli
była w stanie mi odpowiedzieć,
to znaczyło, że diabeł jeszcze nie
wyszedł” – zaznacza kapłan.

Ojciec Mateo

Ojciec Cipriano wyznaje, że
złe duchy boją się ojca Matteo,
dlatego często prosi go o pomoc, gdy przeprowadza egzor-

cyzm. „Wystarczy, że wspomni się
imię ojca Matteo, a szatan szaleje,
ucieka” – mówi.
Kapucyn w każdą środę rano
odprawia Mszę Świętą w kościele,
w którym znajduje się grób ojca
Matteo.„Po Eucharystii ma miejsce
krótka modlitwa błogosławieństwa. Wysyłam wtedy wszystkich,
którzy chcą modlitwy wstawienniczej ojca Matteo, do jego grobu.
Często ludzie przynoszą z sobą
zdjęcia bliskich. Mówię im, żeby
tymi zdjęciami dotykali grobu.
Często dzieje się tak, że fotografia
osoby, która ma jakieś zniewolenie
duchowe albo opętanie, w niewytłumaczalny sposób przykleja się do grobu ojca Matteo”
– zauważa egzorcysta.
Ojciec Cipriano nie ukrywa
również tego, że przy grobie
sługi Bożego ma miejsce wiele cudów. Jako przykład przywołuje historię chłopca, który
był umierający – chorował na
raka mózgu. Lekarze, którzy
przeprowadzili liczne badania,
skazali go już na niemal pewną śmierć. „Pewnej nocy babcia chłopca została obudzona.
Szarpał ją za rękę zakonnik, który przedstawił się: «Jestem ojciec Matteo z Agnone. Teraz ja
zatroszczę się o twojego wnuka». Co się okazało, następnego dnia chłopiec był już zupełnie
zdrowy. Nie mieliśmy wątpliwości,
że to cud” – mówi zakonnik.

Pomógł
ojciec
Dolindo

Łzy Maryi

Ojciec Dolindo Ruotolo wciąż
wyprasza łaski tym, którzy go
o to proszą. Daje tego świadectwo kleryk Zakonu Braci Mniejszych, który wyprosił zdanie egzaminów w minionej sesji. „Ojciec Dolindo
może patronować studentom
w beznadziejnych sytuacjach.
Ja pozwoliłem się przenieść
na drugi brzeg” – powiedział
nam.
Jak wyznaje franciszkanin, jego
rodzice modlą się za niego, polecając go wstawiennictwu o. Dolindo
i nowenną Jezu, Ty się tym zajmij!
„Przed sesją miałem wiele wątpliwości, co robić dalej, czy to na pewno jest dobra droga, czy nie lepiej
byłoby zostawić klerykat, tym bardziej że nie jestem «asem» w nauce i nigdy nie byłem. Cudem zdawałem z klasy do klasy. Tym razem
było o tyle gorzej, że zachorowałem, a sesja była blisko. Miałem zamiar się poddać” – wyznaje.

Zamienić niepokój na
modlitwę

Pewnego dnia na modlitwie
kleryk usłyszał wewnętrzny głos:
„Módl się tak: «Nieś mnie, Panie,
bo ja już sam chodzić nie potrafię»”. Po sesji okazało się przy okazji rozmyślania, że w akcie zawierzenia podyktowanym o. Dolindo
są podobne słowa: „Oddanie się
Mnie nie oznacza zadręczania się,
wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy
pełnej niepokoju, abym podążał
za wami. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę.

Szczególne łaski za wstawiennictwem
abp. Bilczewskiego wymodliła rodzina państwa
Zawadów z Kamesznicy. Gdy u pani Stanisławy
wykryto nowotwór i znalazła się ona w szpitalu,
przyjechał do niej jej syn – ks. Andrzej Zawada.
Przywiózł z sobą rękawiczkę biskupią abp. Bilczewskiego. Chora przyłożyła relikwię do chorego brzucha i po pewnym czasie powróciła do
zdrowia.

Oddanie się oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy,
odwrócenie myśli od udręki
i poddanie się Mnie, bo tylko
dzięki Mnie poczujecie się jak
dziecko uśpione w objęciach
matki, gdy pozwolicie, abym
mógł PRZENIEŚĆ was na drugi brzeg”. „Te słowa uświadomiły mi, że byłem egoistą
i «przywłaszczyłem» sobie
powołanie, nie powierzając go całkowicie Bogu, stąd wiele niepokoju
i niepotrzebnych działań. W trakcie
sesji uczyłem się na tyle, na ile potrafiłem, ze spokojem całą resztę
powierzyłem Bogu w tym krótkim
akcie i rzeczywiście zaliczyłem ją.
Idę dalej, już z większym pokojem
w sercu. Przed każdym egzaminem
myślałem, że nic nie pamiętam, ale
w trakcie zawsze wiedziałem na
tyle, na ile trzeba było. Nagle przypominało mi się, jakby mi ktoś na
usta kładł słowa, które trzeba powiedzieć. Głęboko wierzę, że to
właśnie wstawiennictwo o. Dolindo i św. Józefa z Kupertynu, którego o wstawiennictwo przed każdym egzaminem prosiłem, sprawiło, że Bóg zadziałał w ten, a nie inny
sposób, przy okazji, a może przede
wszystkim, zmieniając moje myślenie na temat drogi powołania, która nie jest nasza, jest Boga i ja nie
mam prawa sobie jej przywłaszczać
– podkreśla franciszkanin i dodaje: – Możliwe, że ktoś powie, że to
nic takiego, ale dla mnie to są ciche
cuda, których doświadczam na co
dzień”.
fot. M. Pabis

Czerwona rękawiczka

Czerwona rękawiczka, którą nosił
abp Józef Bilczewski, znajduje się
w sanktuarium jemu poświęconym
w Wilamowicach. Obok tej szczególnej relikwii są tam także i inne przedmioty, których przed laty używał ten
pasterz Kościoła, m.in. biret i stuła.
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fot. M. Pabis

Włoski kapłan, ojciec Cipriano de Meo
OFMCap, to uczeń św. Ojca Pio. Jest egzorcystą i wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego kapucyna
ojca Mateusza z Agnone, który żył w latach 1563-1616. W jego życiu dzieje się
wiele niezwykłych rzeczy.

sierpień 2018

płaczącą młodą kobietę. „Dziewico, dlaczego płaczesz?” – zapytał katecheta. Ona odpowiadała:
„Był czas, kiedy tu mój kochany
Syn był uwielbiany przez mój lud,
ale teraz ludzie orzą i zasiewają tę
ziemię”. Powiedziawszy te słowa,
dziewczyna zniknęła.

Skarby ze starego
kościoła

„Jakże mam nie płakać, kiedy na tym miejscu, gdzie niegdyś oddawano cześć memu Synowi, teraz orze się i sieje” – powiedziała
Matka Boża, która objawiła się w 1608 roku w Szydłowie na Litwie.

P

iotr Gedgaudas, miejscowy
dworzanin w 1457 r. zbudował
kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Bartłomieja. Już wtedy na uroczystości
odpustowe przybywały do niego tłumy pielgrzymów. Niestety,
wkrótce dała o sobie znać reformacja i w połowie XVI w. ludność
w okolicach Szydłowa
była już przeważnie wyznania kalwińskiego.

żył cenne przedmioty i dokumenty fundacyjne kościoła do żelaznej
skrzyni i zakopał je w ziemi gdzieś
niedaleko kościoła.
Po pewnym czasie katolicy
rozpoczęli działania prawne zmierzające do odzyskania majątku
Kościoła skonfiskowanego przez
kalwinów. Sytuacja była jednak

Miejsce wskazała
Maryja

Podobną łaskę wyproszono
dla męża pani Stanisławy – pana Janusza, który doznał wylewu krwi do mózgu. Po gorącej
modlitwie i przyłożeniu rękawiczki mężczyzna
powrócił do zdrowia.

Katolicka świątynia
została zamknięta, a z czasem poważnie zniszczona.
Około 1569 r. ks. Jan Holubka, ostatni katolicki
proboszcz, chcąc ocalić
to, co wartościowe, zło-

Kamienie, na których swoje stopy postawiła Matka Boża

dość skomplikowana, gdyż nie
udało się odnaleźć dokumentów,
które poświadczałyby katolicką
własność. Na szczęście zainterweniowała sama Matka Boża...
Pewnego dnia pastuszkowie
z sąsiedniego miasteczka paśli
bydło na kościelnej ziemi. Nagle
zobaczyli stojącą na wielkim kamieniu młodą kobietę,
która trzymała dziecko
i płakała. Kobieta poleciła odnaleźć im pewną
skrzynię. Jeden z pastuszków pobiegł do Szydłowa
i opowiedział katechecie
wyznania kalwińskiego
o widzeniu. Ten wezwał
nauczyciela Salomona
i obydwaj zbliżyli się do
wspomnianego kamienia. Oni także zobaczyli

Kalwini śmiali się z tego objawienia, a nawet uważali je za
dzieło nieczystego ducha. Katolicy, którzy mieszkali wciąż na tych
terenach, byli wstrząśnięci do głębi... Jego prawdziwość potwierdził
niejako fakt, że wkrótce odnalezione zostały dokumenty fundacyjne
katolickiego kościoła. Pewien stary, ślepy człowiek znalazł miejsce,
gdzie ukryta została żelazna skrzynia, w której przechowywane były
„skarby ze starego kościoła”, po
czym natychmiast odzyskał wzrok.

W 1622 r. udało się wygrać
proces sądowy dotyczący restytucji katolickiej własności. Na miejscu starego kościoła zbudowano
małą, drewnianą świątynię oraz
odnowiono tradycję świąt odpustowych. Wiadomości o objawieniu dość szybko rozpowszechniły się w okolicy, a obraz Maryi
z Dzieciątkiem zasłynął łaskami.
W 1786 r. został poświęcony
nowy, murowany kościół – dzisiejsza bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przychodząc na
szydłowską ziemię, Matka Boża
sama wyjawiła powód łez. Nikt się
nie dziwił, że Maryja ubolewa nad
stanem wiary mieszkających tam
ludzi. Dzięki Bogu znaleźli się tacy,
którzy postanowili zaradzić łzom
Matki Bożej i do dziś zarówno Jej
Syn jak i Ona odbierają tam należną im cześć.
Zdjęcia M. Pabis

Kościół w Szydłowie
Strony przygotowała Małgorzata Pabis
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Pojmani jak Chrystus

po ostatniej wieczerzy

I co było dalej?
Przed Mszą adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Na zakończenie zwykle jeden kapłan
chował Pana Jezusa po wystawieniu. Tym razem wyszli obaj
ojcowie. Gdy schowali Naj-

całkowita ciemność. W tym samym kierunku patrzył również
o. Michał... Jakby się czegoś
obawiali czy czekali na kogoś.
Po Mszy ojcowie poszli do zakrystii...
Kiedy ponownie weszli do kościoła, zapytałam ich, co mamy
robić. Ojciec Michał powiedział,
że zaraz będzie zebranie katechistów. Zaproponowałam, by
je odwołać, ale ojciec się nie
zgodził. W tym czasie o. Zbigniew poszedł na górę, gdzie
byli postulanci. Polecił im, by
udali się do kaplicy i modlili się.
W pewnym momencie usłyszałam walenie do drzwi. Przez
przesmyk widziałam światła latarek. Wiedziałam już, że jesteśmy otoczeni.
Ktoś podszedł i otworzył drzwi.
Zobaczyłam, że na zewnątrz stali uzbrojeni terroryści. Byli ubrani na czarno, a na twarzach mieli

świętszy Sakrament, weszli do
zakrystii, ubrali ornaty i jeszcze
raz wyszli, ale tym razem już
do Mszy. Siedziałam w ławce,
a przez głowę przechodziły mi
tysiące myśli. Jako że przyszło
trochę osób do kościoła, wiedziałam, że nie ma tam jeszcze
senderystów.
Mszy przewodniczył o. Zbigniew i on głosił homilię. Mówił
o pokoju i miłości. Jego wzrok
był utkwiony w drzwi. Były
otwarte, a za nimi panowała

kominiarki. Każdy trzymał broń,
a jeden w ręku miał granat.
Zapytałam:„Kogo szukacie?”. Zobaczyłam, że nadchodzi o. Zbigniew. Po jakimś czasie doszedł
o. Michał. Zapytali o kolejnych
trzech. Wówczas o. Zbigniew
powiedział: „Tamci nie. Oni są
studentami. Tamtych zostawcie”.
Posłuchali?
Terroryści związali ojców. Zapytali, gdzie są samochody i kluczyki. Wyprowadzili ojców i auta.

fot. M. Pabis

Relikwie męczenników w kościele Franciszkanów w Krakowie

W jednym z nich był o. Michał,
do drugiego wepchnęli o. Zbigniewa. Udało mi się tam wślizgnąć i dopytywałam, gdzie jedziemy.
Na zakręcie zobaczyłam w końcu pierwsze z aut, z którego terroryści wyciągnęli o. Michała
i wrzucili go wręcz do samochodu, w którym byłam wraz z o.
Zbigniewem. Włożyli również
do niego duży galon z benzyną. Przestraszyłam się, bo domyślałam się, że chcą dokonać
sądu. Przywódca terrorystów
zarzucał ojcom, że wykorzystują
ludzi, mówiąc im o pokoju i głosząc Dobrą Nowinę, że opóźniają ich rewolucję.
Gdy ojcowie odpowiadali, robili
to ze spokojem, czym rozwścieczali napastników.
Gdy chcieli rzucić granaty
w stronę wioski, powiedziałam,
że przecież chcą bronić ludzi,
a nie zabijać.

Dostrzegł mnie przywódca i kazał mi wysiąść z auta. Sprzeciwiłam się. O to, bym wyszła z auta,
dwukrotnie poprosił mnie też o.
Zbigniew. Chciałam zostać z ojcami, ale jeden z terrorystów
wypchnął mnie karabinem,
a potem szybko odjechali. Biegłam za nimi, ale oni gdy przejechali przez most, podpalili go.
Mogłam już tylko wrócić do wioski, by powiedzieć, co się stało.
Jak wyglądały kolejne godziny?

Gdy po godzinie czy półtorej
dotarłam do Pariacoto, prosiłam
mężczyzn, by wyruszyli szukać
ojców. Wtedy z oddali dało się
usłyszeć strzały... Jeszcze tej samej nocy odnaleziono ciała franciszkanów.
Zastanawiając się, dlaczego
tak musiało się stać, dostrzegłam podobieństwo między
ostatnimi chwilami życia Jezusa i naszych ojców. Zostali
pojmani po odprawieniu Mszy
Świętej jak Chrystus po ostatniej wieczerzy. Odbył się nad
nimi niesprawiedliwy sąd, zostali wyprowadzeni za miasto,
na wzgórze, jak Jezus na Golgotę. Podczas swojej pasji byli
złączeni z pasją Chrystusa. Ich
śmierć sprawiła w końcu, że
stali się błogosławionymi...
Terroryści mówili, żeby Siostra
wyszła z samochodu, prosił
Siostrę o to także o. Zbigniew.
Siostra wciąż mówiła „nie”.
Nie bała się Siostra o swoje
życie?
W ogóle nie myślałam o tym.
Ale kiedy wstawili do samochodu pojemnik z benzyną, wtedy
powiedziałam do o. Michała, że
chyba chcą nas wysadzić.
Jak śmierć franciszkanów wpłynęła na Siostry życie?
Po śmierci ojców moja wiara
stała się dojrzalsza, głębsza. Poczułam się pewniejsza siebie
i mocniejsza ich mocą. Oni stracili życie za wiarę. Dali piękne
świadectwo. Ja dziś muszę zrobić coś podobnego – dać świadectwo tej wierze. Zacząć inaczej
żyć tą wiarą. Ich śmierć bardzo
wpłynęła na zmianę mojego życia. Na co dzień czuję ich pomoc,
oni dodają mi sił do codziennego działania.
Męczennicy są patronami przeciw terroryzmowi...

To bardzo dobra decyzja, żeby
ogłosić ich patronami przeciw
terroryzmowi. Oni są ofiarami
terroryzmu. Niejako ponieśli
konsekwencje tego zła, jakie panuje w świecie przez terroryzm.
Po ich śmierci, w następnym
roku, kiedy pochwycono „głowę” Sendoro Luminoso – Guzmana i wsadzono go do więzienia, terroryści jakby stracili
siły, jakby skrzydła im opadły.
Od tego czasu terroryzm w Peru
osłabł.
Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję za tłumaczenie o. Ryszardowi Jarmużowi OFM Conv.
Wszystkim, którzy chcieliby się
dowiedzieć więcej na temat
ostatnich chwil życia o. Zbyszka
i o. Michała, polecamy najnowszą książkę: Pasja Michała i Zbigniewa.
Można ją kupić:
BIURO PROMOCJI KULTU
MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO
bł. Michała Tomaszka
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 86 111 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00)
e-mail:
meczennicy@franciszkanie.pl

Nawrócony rap

Arkadiusz Zbozień
papierosy zaczął palić jako 9-latek, później
przyszła marihuana,
a także inne twarde O tym, że nigdy nie jest za późno
narkotyki. Był też rap,
na zmianę postępowania i że możktóry stanowił jednak
środek wyrazu nieza- na w życiu z Bogiem robić to, co się
dowolenia oraz trud- kocha, opowiada raper Arkadio.
ności w życiu rodzinlazł woreczki z marihuaną w moim
nym spowodowanym
piórniku, kazał mi je wszystkie wyrozstaniem rodziców.
„Prezentowałem postawę rzucić i dał pieniądze, bym wyszedł
«tumiwisizmu». Miałem w sercu z dołka. Oszukałem go jednak
pustkę, którą wypełniłem niewła- i jeszcze na tym zarobiłem” – przyściwym towarzystwem. Trzeba znaje.
Brat nie wycofał się z pomow nim było imponować paleniem,
piciem, kradzieżami, a nawet han- cą. Podczas poważnej rozmowy
dlowaniem narkotykami. Dużo powiedział Arkowi: „Nawet
się działo, ale zamiast się rozwijać, nie wiesz, jak bardzo cię
doznawałem coraz większych ura- kocham…”. Właśnie
zów emocjonalnych” – wspomina. w taki sposób Pan
Bóg zaczął wszystko
Brat
odmieniać.
Wszystko to spowodowa„Spadły mi klapki
ło, że nie ukończył pierwszej kla- z oczu i zobaczyłem, że
sy liceum, wpadł w potężne długi, on chce dla mnie doa tata groził mu poprawczakiem. brze. Wyznaczył mi
Życie zaczęło pikować ostro w dół. dwa kroki – modli„W tym całym bałaganie był mój twę wstawiennibrat Kamil. Starszy, wiec nie roz- czą i spowiedź
mawialiśmy za często, ale jednak z całego życia.
taki, który się martwił. Kiedyś zna- Pamiętam,

fot. Ł. Kaczyński

Była Siostra świadkiem ostatnich minut życia polskich męczenników. Jak one wyglądały?
Kiedy szłam do kościoła, spotkałam kobietę, która radziła mi,
żebym wróciła do domu, gdyż
w wiosce są terroryści. Zignorowałam to jednak. Udałam się do
o. Zbigniewa, żeby go ostrzec.
Kiedy dowiedział się, że terroryści są w wiosce, wzruszył tylko ramionami. Po chwili przyjechał o. Michał. Kiedy wchodził
do kościoła, podeszłam do niego i powiedziałam mu o niebezpieczeństwie. Ojciec powiedział:
„No i co z tego”. Poszedł do zakrystii przygotować się do Mszy.
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Rozmowa z s. Bertą Hernandez, świadkiem życia i męczeństwa franciszkańskich męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka,
którzy zginęli w Pariacoto (Peru) 9 sierpnia 1991 roku.
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że nad wodospadem,
gdzie piłem i paliłem
z kolegami, spaliłem
kartkę z grzechami przeszłości. Poczułem
Bożą łaskę, która
pozwala mi odnaleźć siebie” – wyznaje.
Nadzieja, która
pojawiła się w sercu, uświadomiła mu, że
rap może być środkiem
do osobistego rozwoju
i pomysłu na życie. Byle by
był realizowany z Bogiem.
„Nagrałem pierwszą płytę.
W szafie kumpla, ale z profe-

sjonalnym mikrofonem. Miała tytuł
Zdolny do wszystkiego. Poczułem,
że tym, co się robi, można inspirować innych, ale musi być to czynione z Bogiem” – opowiada.

Rodzina

Zmiany w życiu Arkadio następowały krok po kroku. Przyszedł
też czas na zaręczyny i budowanie z Angeliką przyszłości. „Byłem wtedy jeszcze na garnuszku
mamy. Ale wiedzieliśmy, że chcemy być razem i oddać Bogu naszą miłość. Powstał nawet utwór
z fragmentem: «Być może myślisz,
że musisz coś osiągnąć, by założyć
rodzinę i tak żyjesz, tym czasem to

z niej człowiek może czerpać siłę»”
– mówi.
Obecnie Arek i Angelika mają
dwójkę dzieci, a trzecie jest w drodze. Jak ocenia raper, Bóg nauczył
go, że podstawą jest bycie dobrym
człowiekiem w codzienności. „By
podejmować decyzje, które będą
wypadkową wiary, pasji i myślenia
o rodzinie. Spotykając się z młodymi, chcę ich przestrzec przed tym,
czego sam doświadczyłem, ale
i pokazać, że Bóg wyprowadza z po
ludzku przegranych spraw. Chcę,
by moje utwory uczyły ich, że można życie przeżyć pełniej, a zaproszenie do niego Boga naprawdę
daje power! I nieważne, czy jesteś
biznesmenem czy sprzedajesz paliwo na stacji – jeśli czynisz to z Bogiem, to na pewno jesteś na właściwym miejscu” – podkreśla.
Arkadio cały czas koncertuje,
prowadzi warsztaty i rekolekcje
oraz spotkania coachingowe. Na
swoim koncie ma już kilka płyt,
a także książkę pt. Rób to, co kochasz. Jak wejść na drogę życia pasją. Wspólnie z bratem działa także
w założonym przez niego wydawnictwie pod wymowną nazwą
„Rób to, co kochasz/RTCK”.
łk

r e klama
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Przewodnik o Duchu
Świętym
W Polsce właśnie ukazała się
książka Duch Święty. Przewodnik dla katolików. Czy katolicy potrzebują przewodnika
o Duchu Świętym? A może chodzi o to, że to Duch Święty jest
przewodnikiem?
Jest dokładnie i tak, i tak. Potrzebujemy przewodnika, żeby
zobaczyć, co Duch Święty chce
nam odsłonić o sobie. Wszystko, co chce, abyśmy o Nim wiedzieli, zostało zapisane w Piśmie Świętym. Zarazem Duch
Święty jest przewodnikiem.
Daje nam zrozumienie, inspiruje nas i prowadzi. Wiemy, że nie
może zaprzeczyć samemu
sobie. Tego, co wcześniej
nam odsłonił w Piśmie
Świętym, daje nam doświadczyć w życiu, gdy
nas dotyka.
Co to znaczy, że jest to
przewodnik interaktywny?
Interaktywny, gdyż
czytamy Biblię z innymi
katolikami, studiujemy
ją razem, modlimy się teksta-

O Duchu Świętym,
bierzmowaniu i nowej
kulturze.
Mitch Pacwa SJ
w rozmowie
z Anną Wojtas

mi biblijnymi i dzielimy się
owocami naszej modlitwy.
Te wzajemne reakcje i relacje składają się na tę interraktywność.
Lepiej w grupie niż samemu poznawać, kim jest
Duch Święty?
Prawdopodobnie lepiej
jest w grupie, ponieważ jej
członkowie, którzy są różni,
wzajemnie się umacniają.
Jeden pomaga drugiemu,
gdy dzieli się swoimi przemyśleniami i rozumieniem.
Czy ta książka może się
przydać osobom, które przygotowują się do
bierzmowania?
Oczywiście, że tak! Koniecznie!
Miałby Ojciec jakąś receptę dla
młodych ludzi, jak najlepiej
przygotować się do bierzmowania?
Bierzmowanie to nie jest dyplom ukończenia szkoły. To
jest początek aktywnego życia.
Duch Święty prowadzi nas różnymi drogami, by odkryć to, co
najważniejsze, czyli nasze powołanie: do małżeństwa, kapłaństwa lub życia konsekrowanego.
Ponadto Duch Święty wspiera
nas, gdy rozpoczynamy dzielenie się wiarą i ewangelizowanie innych. Udziela nam swoich darów, których potrzebują ci ludzie. Zachęca nas
do modlitwy nad chorymi,
uczy, jak możemy pomagać ubogim. Sami zwykle nie wiemy, jak to
czynić.
Duch Święty udziela
nam również darów
mądrości i wiedzy, by
nie zagubić się w życiu. Kultura podlega
nieustannym zmianom,
a katolicy muszą wiedzieć, na czym one polegają.
A jak Ojciec spotkał Ducha
Świętego w swoim życiu?

Z pewnością dzięki temu, że
przyjąłem bierzmowanie. Jak
byłem chłopcem, siostry, księża,
biskupi mówili, że jesteśmy „żołnierzami Chrystusa” posłanymi
do świata, który nie jest zbyt dobry. Wiedziałem, że Duch Święty
pomoże mi wyjść do tego świata. Przez wiele lat mojego życia
zgłębiałem tajemnice wiary, ale
dopiero jak byłem na uniwersytecie, poruszenie Ducha Świętego przemieniło moją wiarę.
Wcześniej było to pomieszanie
wiary katolickiej z New Age.
Z pewnością to Duch Święty
pokazał mi, że New Age to głupota i że ja także byłem głupi.
Duch Święty pokazał mi również, dlaczego głupotą jest wierzyć w New Age, i przywrócił
mi mocniejszą wiarę w Jezusa
Chrystusa. Otrzymałem dar zrozumienia, jak istotne jest to, co
On nam daje. Zacząłem lepiej
żyć jako katolik, zacząłem lepiej
rozumieć teologię, bo chciałem
rozumieć naszą wiarę i przekazywać ją innym. Teraz widzę, że
Duch Święty prowadził mnie tą
drogą.
A czy to prawda, że Ojciec miał
kontakty z Odnową w Duchu
Świętym w Warszawie?
Tak, to prawda! Ksiądz Bronek
Dembowski z kościoła św. Marcina [obecnie emerytowany biskup włocławski] odwiedził swo-

jego brata, profesora uniwersytetu w Chicago. Spotkaliśmy się
kiedyś w kościele i zaprosiłem
go do swojego domu na kolację. Zapytał mnie wtedy:„Mieciu,
co to jest ta Odnowa charyzmatyczna?”. Odpowiedziałem mu:
„Chodź ze mną i sam zobacz”.
Poszliśmy razem na spotkanie Odnowy charyzmatycznej w Chicago. Potem on co
tydzień przychodził na te
spotkania. Tak uczyliśmy się
Ducha Świętego.
Kiedy wrócił do Warszawy,
jego„parafianie” zapytali go,
czego nauczył się w Chicago. Odpowiedział, że trzech
rzeczy, ale pierwsza z nich to
Odnowa w Duchu Świętym.
Chcieli o tym posłuchać. Takie były początki warszawskiej wspólnoty Odnowy.
Po wielu latach, już jako biskup, Bronisław Dembowski
był delegatem episkopatu
Polski ds. Odnowy w Duchu
Świętym.
Dużym zainteresowaniem cieszy się prowadzony przez Ojca program
w EWTN. Czy będzie on też
w Polsce?
Najprawdopodobniej tak, bo
rozpoczęliśmy budowę EWTN
Polska. Najpierw chcemy przetłumaczyć programy telewizyjne matki Angeliki. Ale moje
również. Przez 16 lat prowadziłem cotygodniowy program
pt. Próg nadziei o papieżu Janie
Pawle II i jego nauczaniu, obecnie prowadzę program o Piśmie
Świętym. Jeśli Bóg pozwoli, będziemy je tłumaczyć także na
język polski i ukraiński.
Czego życzyłby Ojciec polskim
katolikom?
Przede wszystkim, aby byli mądrzy i prosili Ducha Świętego,
by pokierował nimi w obecnej
kulturze. Katolicy w Stanach
Zjednoczonych, zwłaszcza po
drugiej wojnie światowej, zdobyli wykształcenie i stali się bogaci. Ale my popełniliśmy wielki
błąd, bo myśleliśmy, że wszystko, co nowe, jest dobre. Zbyt
łatwo przyjęliśmy wszystko, co
nowe. Łatwo się wzbogaciliśmy
i staliśmy się materialistami. Nie
rozpatrywaliśmy zachodzących
zmian, odnosząc je do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wy bądźcie
od nas mądrzejsi.

Zadzwoń i zamów!
Tel. 508 235 062,
12 418 91 30
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Na Mundialu

Krzyż Polska

i tak nasi górą!
N

dzieżą, swoje przywiązanie do
wiary katolickiej publicznie wyrażał również trener drużyny Peru
Ricardo Gareca. Mówił wówczas
o tym, że jako drużyna „nigdy nie
przestają wierzyć i modlić się do
Pana Cudów” (chodzi o narodową świętość peruwiańskich katolików – cudami słynący obraz Senor de los Milagros). Wyznał też,
że znaczącą rolę w zakwalifikowaniu się Peru na Mundial odegrał...
prymas tego kraju, arcybiskup
Limy kard. Juan Luis Cipriani.
Po wygranym przez jego drużynę meczu z Islandią Nigeryj-

czyk Ikechukwu Ezenwa z dumą
demonstrował przed telewizyjnymi kamerami swój różaniec.
Ezenwa od dzieciństwa jest katolikiem, a z różańcem nie rozstaje
się nigdy (podczas każdego meczu umieszcza go zwykle w pobliżu bramki).
Piękny obrazek zobaczyć
można było po meczu Belgii z Panamą. Na murawie boiska uklękli
wtedy zgodnie belgijski katolik
Romelu Lukaku i protestant z Panamy Fidel Escobar. Choć Belgia wygrała (Lukaku strzelił dwie
bramki), a Panama przegrała,

obydwaj zgodnie pomodlili się
do Boga, by podziękować mu za
możliwość udziału w grze.
Z przywiązaniem do swojej
katolickiej wiary nie kryli się także: wielki czciciel Matki Bożej Fatimskiej, trener Portugalii Fernando Santos oraz Kostarykańczycy
– bramkarz Keylor Navas i trener
Oscar Ramirez (notabene całej
reprezentacji Kostaryki towarzyszył w Rosji wizerunek patronki
ich kraju – Matki Bożej Anielskiej).
hb

Do najwyższych krzyży w Polsce należą obecnie 40-metrowy Krzyż
Milenijny w Ujeździe (woj. podkarpackie), 31,5-metrowy Krzyż Wielkiego Jubileuszu przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej
Wsi (woj. śląskie) i 37-metrowy Krzyż Papieski w Krośnie. Najbardziej
charakterystyczny, rozpoznawalny przez wszystkich Polaków krzyż na
Giewoncie ma natomiast niespełna... 17,5 m wysokości.
Na świecie do najwyższych zaliczają się m.in. hiszpański 152,4-metrowy krzyż (rozpiętość 46 metrów) – Narodowy Pomnik Świętego Krzyża w Dolinie Poległych w górach Guadarrama k. Madrytu – wznoszący
się nad mauzoleum poległych w hiszpańskiej wojnie domowej (hiszpańska lewica domaga się obecnie jego usunięcia w imię desakralizacji
mauzoleum) oraz liczący 73,8 m (ta liczba to jedna dziesiąta wysokości
Golgoty!) krzyż w górach Libanu (wioska Qanat Bekish).
hb

Niezwykły relikwiarz

które po śmierci ulegają rozkładowi. Dodatkowo z uwagi m.in. na sposób pochówku,
liczbę lat, które upłynęły od śmierci, panującą w Paragwaju wysoką temperaturę i chorobę, na którą zmarła Chiquitunga (zakaźne zapalenie wątroby), zgodnie z prawami
natury mózg nie miał prawa się zachować.
Bóg chciał jednak inaczej. W marcu 2018 r.
niecodzienną relikwię zbadała komisja specjalistów w Watykanie. Dokonano również
jej konserwacji. Niezwykła relikwia obecna
była podczas ceremonii beatyfikacji s. Marii
Felicji, która odbyła się 23 czerwca br. na stadionie „La Nueva Olla” w Asuncion.
hb

Zwiedź madrycką Almudenę!

Najstarsza to ona bynajmniej nie jest. Właśnie w tym
roku minęło... 25 lat od chwili,
kiedy 15 czerwca 1993 r. konsekrował ją św. Jan Paweł II.
Chodzi o najważniejszą, budowaną ponad 100 lat hiszpańską świątynię – madrycką katedrę Santa Maria la Real de
la Almudena, zwaną popularnie Catedral de la Almudena.
Z okazji 25-lecia świątyni do
15 czerwca 2019 r. trwać w niej
będzie – stanowiący okazję do
uzyskania odpustów – Rok Jubileuszowy. Przygotowano też prezent dla internautów, którzy nie muszą już się ruszać
z domów, by zajrzeć do wnętrza katedry. Wystarczy wejść na stronę interne-

tową: www.archimadrid.org. Warto zobaczyć również niespełna dwuminutowy film o katedrze znajdujący się na
stronie: www.catedraldelaalmudena.es.
Skorzystaj z tych okazji, zwiedź katedrę i dobrze przyjrzyj się tej, której jest za-

szturmują ołtarze
jęła swój krzyż z cierpliwością
i radosnym heroizmem. Cierpienia ofiarowała za Kościół, papieża i bliźnich. „Jezu, chcę się czuć
dobrze, chcę wyzdrowieć, ale jeśli Ty nie chcesz, chcę tego, czego Ty pragniesz” – prosiła. Umierała spokojnie, z godnością i... radością. Była szczęśliwa, że idzie
w ramiona Matki Bożej. Jej niezwykła postawa zdumiewała ludzi, którzy się z nią stykali.

Carlo Acutis
***
Miłośnikiem Eucharystii,
Matki Bożej i... komputerów był
Carlo Acutis (1991-2006). Uważano go za geniusza informatyki. Pisał programy, tworzył strony
internetowe. Uwielbiał kreskówki, filmy akcji i kryminały, telewizyjne teleturnieje, gry komputerowe, hodował psy, koty i złote
rybki. Kręcił zabawne filmiki ze
swoimi zwierzakami. Chociaż
fot. Iantomferry / Wikimedia Commons, licencja CC-BY-SA-3.0

fot. Postulacja Generalna OCD

W chwili śmierci 28 kwietnia 1959 r. paragwajska karmelitanka miała zaledwie 34 lata.
Jej ciało pochowano na cmentarzu La Recoleta w Asuncion, a 50 lat później przeniesiono je do macierzystego klasztoru. W 2011 r.
dokonywano oczyszczenia szczątków zakonnicy. Kiedy myto czaszkę, zauważono,
że wewnątrz znajduje się coś podobnego
do kości. Okazało się że jest to mózg. Jego
struktury anatomiczne pozostały nienaruszone, zachował on wyraźny podział na półkule, móżdżek i pień mózgu. Mózg był skamieniały i miał kształt małej pomarańczy.
Naukowcy zgodnie uznali to za cud, bowiem
mózg jest jednym z pierwszych organów,

fot. Postulacja Generalna OCD

Naukowcy nie mogli się temu
nadziwić. Podczas czyszczenia doczesnych szczątków
pierwszej paragwajskiej błogosławionej karmelitanki
bosej s. Marii Felicji od Jezusa Sakramentalnego zwanej
„Chiquitungą” („Maleńką”)
natrafiono na jej cudownie
zachowany... mózg. Trafił do
relikwiarza.

Krzyż papieski w Krośnie

Alexia Gonzales-Barros y Gonzales (1971-1985) przyszła na świat
w Madrycie jako siódme dziecko
kochających się, głęboko wierzących rodziców. Od dzieciństwa
wraz z rodzicami związana była
z Opus Dei, a jej duchowym mistrzem był św. Josemaria Escriva
de Balaguer. Jej życiowym mottem stały się słowa: „Jezu, żebym
zawsze robiła to, czego Ty chcesz!”.
Bardzo kochała Maryję. Modliła się, stawiała kwiaty i zapalała świece przed obrazkiem Maryi
znajdującym się w pokoju dziennym jej domu. Była obrończynią
życia. Kiedy miała dwanaście lat,
napisała i rozesłała list do hiszpańskich gazet, protestując przeciwko wniesieniu pod obrady do
hiszpańskiego parlamentu projektu ustawy aborcyjnej. Zachęcała też swoje koleżanki, by przyłączyły się do manifestacji.
Miała 14 lat, kiedy dowiedziała się, że ma nowotwór złośliwy, który wkrótce sparaliżował
jej ciało. Walczyła przez dziesięć
miesięcy – przeszła cztery poważne operacje oraz wiele bardzo bolesnych zabiegów. Przy-

Nastolatki

fot. Loubianka / Wikimedia Commons, licencja CC-BY-SA-4.0

ślił też, że jest dumny ze swoich
kolegów z drużyny i z tego, że jest
jej częścią. W meczu z Kostaryką
wszyscy Brazylijczycy wystąpili
natomiast w błękitnych strojach,
świadomie nawiązujących do koloru płaszcza Matki Bożej z Aparecidy.
Za sam pobyt w Rosji „Bogu
i Najświętszej Dziewicy” dziękował na Twitterze 29-letni peruwiańczyk Aldo Corzo. Jego drużyna zakończyła swój występ na
fazie grupowej zwycięstwem nad
Australią. Wcześniej, jeszcze w Limie, podczas spotkania z mło-

Romelu Lukaku, reprezentant Belgii

fot. M. Pabis

eymar da Silva Santos Junior
chętnie dzielił się swoimi religijnymi przemyśleniami na Instagramie i w innych mediach społecznościowych. Dziękował Bogu
za zwycięstwa, oddając Mu „honor i chwałę”, a po ćwierćfinałowej porażce Brazylii z Belgią, którą
uznał za najsmutniejszy moment
w swojej sportowej karierze, napisał: „Ciężko znaleźć siłę, aby nadal
grać w piłkę, ale jestem pewien,
że Bóg da mi siłę, żeby zmierzyć
się ze wszystkim, więc nigdy nie
przestanę dziękować Bogu, nawet w porażce”. Neymar podkre-

fot. AP/East News

Brazylijczyk Neymar, Peruwiańczyk Aldo Corzo, Nigeryjczyk Ikechukwu
Ezenwa, Belg Romelu Lukaku znaleźli się w elitarnym gronie piłkarzy, którzy na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji dali wyraz swojej katolickiej wierze. Ziemskiego pucharu wprawdzie nie zdobyli, ale za swoje piękne świadectwo z pewnością „wyrwali” sporo bezcennych „punktów”, które
pozwolą im kiedyś na otrzymanie o wiele cenniejszej nagrody w niebie.

Sto metrów wysokości ma liczyć najwyższy krzyż w Polsce, który ma stanąć
w Wojkowie w gminie
Błaszki (woj. łódzkie).
Krzyż, którego budowa sfinansowana ma
być z prywatnych
datków rodaków, ma
upamiętnić 100-lecie niepodległości
Polski. Wydarzenie,
jakim jest budowa
krzyża, można śledzić na facebookowej
stronie pod nazwą:
„100 metrowy Krzyż
Polska”.

Już tylko cudu potrzebuje dwoje nastolatków, by znaleźć się
w gronie błogosławionych. Alexia Gonzales-Barros y Gonzales
i Carlo Acutis byli prawdziwie Bożymi dziećmi.
Papież Franciszek podpisał dekret uznający
heroiczność ich cnót.
Od tej pory przysługują im tytuły Czcigodnych Sług Bożych.
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dedykowana: Matce Bożej zwanej Virgen
de la Almudena lub po prostu Almudeną! A jeśli będziesz spostrzegawczy, znajdziesz w katedrze również coś polskiego.
hb

pochodził z zamożnej rodziny,
nigdy się nie wywyższał.
Interesowało go niemal wszystko, co miało związek z wiarą katolicką: święci, aniołowie, praktyki
religijne i tajemnice wiary, historie
cudów eucharystycznych i objawień. Od dnia Pierwszej Komunii
Świętej najważniejszym punktem
każdego dnia była dla niego Eucharystia, którą uważał za swoją
„autostradę do nieba”. Wielokrotnie ofiarowywał się Matce Bożej
i codziennie odmawiał różaniec.
Wielkim wzorem był dla niego
św. Franciszek z Asyżu.
Carlo wykorzystywał każdą
okazję do ewangelizowania i katechizowania innych, ratowania
dusz osób żyjących i tych, którzy
cierpieli już w czyśćcu, pomagania potrzebującym. Udało mu się
nawrócić na katolicyzm służącego w ich domu hindusa Rajesha
oraz kilku jego krewnych i znajomych. Nie przejmował się wcale, że niektórzy drwili z jego pobożności, nie obawiał się krytyki
i kpin; broniąc wiary i nauczania Kościoła, gotów był walczyć
z utartymi opiniami i zwyczajami
większości.
Zachorował nagle i niespodziewanie w wieku 15 lat. Okazało się, że ma białaczkę. Przeżywane cierpienia ofiarował Bogu
w intencji papieża i Kościoła, pragnąc uniknąć czyśćca i pójść prosto do nieba. Chorował zaledwie
dziesięć dni.
hb

r e klama
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Widoki z Taboru

N

Ducha Świętego!

„A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20,21-23).
Jezus mocą Ducha (RUAH) wstaje z martwych i przynosi zalęknionym uczniom nowy dar. Przychodzi wieczorem, gdy słońce gaśnie, a w duszę człowieka może
wkradać się lęk. Czyni tak być może również dlatego,
aby rozproszeni uczniowie mieli czas zebrać się razem
z powrotem. W tak zwołanej (ecclesia) wspólnocie młodego Kościoła Jezus staje pośrodku. Przede wszystkim
Ten, który mówi o sobie „JESTEM”, chce im powiedzieć, że
ich nie zostawił, ale jest Emmanuelem – „Bogiem z nimi”.
Ta obecność raduje uczniów. Wtedy Jezus zwraca się do
nich:

„Pokój wam!”
Zwyczajowe hebrajskie pozdrowienie „szalom alechem”
nabiera pełnego sensu. Zwycięstwo Jezusa w śmiertelnej
walce umożliwia wreszcie prawdziwy pokój, który obiecywał
podczas Ostatniej Wieczerzy. Różni się on od tego, który jest
wynikiem jedynie ludzkich zabiegów. Stanowi – można rzec
– pierwszy owoc działania Ducha Bożego.

„Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam”
Jezus teraz może ich posłać na misję, którą sam wiernie wypełnił. Zwróćmy jednak uwagę na odmienny cza-

sownik zastosowany w odniesieniu do uczniów. O ile Ojciec Jego posłał (gr. ἀπέσταλκέν – apestalken), o tyle
On uczniów wysyła (gr. πέμπω – pempo) dla kontynuacji Jego mesjańskiego zadania. Mesjasz jest jeden, a oni
wchodzą w Jego misję!

go Mistrza, podobnie jak Elizeusz pragnął gorąco wejść
w posiadanie choćby „części” ducha Eliasza.

Wydaje się, że uczniowie jeszcze nie są gotowi na
przyjęcie w pełni zaoferowanego daru i że dopiero
w dniu Pięćdziesiątnicy otworzą się do końca na moc Ducha Świętego. Tak przynajmniej twierdzi Jan Chryzostom:
„Duch Święty udzielony został uczniom nie ogólnie dla
wszystkiego, lecz dla konkretnego skutku”, mianowicie
odpuszczania grzechów.
Uczniowie stopniowo dojrzewają do przyjęcia owoców męki Zbawiciela. Jednak możliwość odpuszczania
grzechów (gr. τὰς ἁμαρτίας – tas hamartias) jest
czymś tak koniecznym dla Kościoła, że Jezus niejako nie
może zwlekać z udzieleniem im tego szczególnego daru,
tak jakby chciał powiedzieć: „Wszystko inne może poczekać na waszą dojrzałość, ale nie mogę dłużej znieść zabłąkania (gr. hamartia) człowieka, za którym już w raju
wołałem «gdzie się mi podziałeś»...”. Dobrze by było, gdybyśmy mieli świadomość, jak bardzo Jezusowi w tej kwestii zależało na czasie!

Mamy tu do czynienia z niezwykłym zastosowaniem
słowa, które wyraża oddychanie: ἐνεφύσησεν – enephysesen. Można powiedzieć „w-tchnął w nich”, czyli dał
im swój oddech. Oczywiście kojarzymy to wyrażenie
z Bożym tchnieniem, które dało życie człowiekowi. Jezus
mocą swej męki przekazuje nowe życie swoim uczniom.

„Weźmijcie Ducha Świętego!”
Jezus teraz zaprasza uczniów, by przyjęli nie tylko
dary duchowe, lecz także największy dar, który może
przyjąć człowiek: Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον (labete
Pneuma Hagion). Zastosowany przez Niego grecki czasownik λαμβάνω (lambano) podkreśla konieczność pozytywnego wyrażenia woli: „tak, chcę przyjąć”, co więcej,
wyraża konieczność niemal „agresywnego wzięcia w posiadanie” daru, który jest przedłożony. Uczniowie zostają
zaproszeni, by „pochwycić” ten największy z darów swe-

Ks. Tomasz Szarliński

Weronika Kostrzewa Radio Plus

com zdrowego jedzenia, nurtu
np. bezglutenowego lub gotowanego na parze. Gorliwych wyznawców,
chętnych niemalże pójść na noże,
znajdziemy wśród matek noszących dzieci w chuście czy wśród ko-

fot. arch. W. Kostrzewy

fot. M. Pabis

eligijność sięgnęła zenitu. Nie
wystarczy już lubić. Praktykować jakieś rozwiązania w życiu,
też mało. Być zwolennikiem konkretnych idei, zbyt słabe. Gusta kulinarne ustępują miejsca wyznaw-

bry i zbawienny wpływ na
nasze życie.
Ale prawdziwie „zbawienny” będzie on tylko
z nazwy. Gusta i upodobania stały się religią.
Tworzą się grupy wyznawców i, co gorsza,
zwalczają inne grupy
lub ludzi niezrzeszonych. Wchodzą z bu-

tami w cudze życie, by namówić drugiego człowieka, w mniej lub jeszcze
mniej serdeczny sposób, na dołączenie do tej bezglutenowej/fitnessowej/
chustowej sekty... Takie nawracanie
ogniem i mieczem na miarę XXI w.
A wszystko to wina duchowości, bo
ona nie znosi pustki. A skoro wiara
staje się sprawą prywatną, to z pasji,
zainteresowań i stylu życia trzeba
zrobić religię.

ks. Tomasz Kancelarczyk

Za wyborem?
Nie, za aborcją!
Śmiem twierdzić, że środowisko Pro-choice, deklarujące się
wszem i wobec za wyborem, tak naprawdę jest za nim, ale tylko
i wyłącznie w przypadku wyboru aborcji.

W

artość życia jest wartością nadrzędną, to znaczy że nie można jej zestawiać z innymi wartościami i poddawać procesowi wyboru na zasadzie: życie
jednego człowieka jest więcej warte od życia
innego. Życie to życie, jest bezcenne i możemy z niego zrezygnować tylko i wyłącznie na
zasadzie ofiary w imię miłości bliźniego,
a więc życie za życie. Przyglądając się jednak tym, którzy taki wybór i porównanie
dopuszczają, czyniąc wartość życia równorzędną innym wartościom, a nawet
podrzędną, widzę wielkie zakłamanie
osób Pro-choice. Bo cóż to znaczy być za wyborem? I mam tu
na myśli jakikolwiek, nie tylko
życia i śmierci, ale również
sposobu życia i dysponowania tym wszystkim, co
daje nam świat? To znaczy nie tylko mieć samemu możliwość wyboru,
lecz także akceptować wybór
dokonany przez innych.

Obserwuję to środowisko i widzę, że
uznawany jest tam tylko jeden wybór – wybór aborcji. Doświadczam nieustanie ataków z tej strony za to, że udzielam pomocy
kobietom w ciąży, przez co ułatwiam dokonanie wyboru za życiem. Liczne świadectwa
kobiet, które urodziły dziecko, także mówią,
że ich wybór był akceptowany przez
środowisko Pro-choice tylko wtedy,
kiedy był to wybór aborcji, a kiedy
przechylał się on na szalę życia, kobiety te były odtrącane przez tych,
którzy wcześniej deklarowali im pomoc. Taka jest prawda, pomoc
tych, którzy są za wyborem,
jest pomocą wyłącznie w dokonaniu aborcji. Nie znam
przykładów, aby środowisko
Pro-choice zaakceptowało
wybór życia i pomogło w jego
przyjęciu. Dlatego twierdzę, że
to środowisko nie jest Pro-choice
tylko Pro-abortion.
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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biet i mężczyzn każdego
dnia meldujących się na
siłowni. Warto tu dodać,
że zarówno brak glutenu w diecie, potrawy gotowane
na parze, noszenie
dziecka w chuście
czy regularne
ćwiczenia mogą
mieć bardzo do-

Rów Jordanu. Najbliżej zaś jawi się miasteczko Iksal, zaś nieco dalej osobne miasto, czyli
Górny Nazaret (Nacerat Illit). Na horyzoncie
zachodnim wprawne oko wypatrzy położone bardziej w kierunku północnym miasto
Bet Shearim z licznymi grobami najsławniejszych rabinów.
Trudno sobie wyobrazić, by na widoczny z Nazaretu jak na dłoni Tabor, odległy
przecież w prostej linii nie więcej niż dziesięć kilometrów, nie biegał w młodości z rówieśnikami sam Jezus. Nazaretańczycy zapewne zachwycali się widokiem Taboru za
Psalmistą, który z uwielbieniem wołał do
Boga: „Stworzyłeś północ i południe. Tabor
i Hermon wykrzykują na cześć Twojego imienia” (Ps 89,13).
Dzięki swemu tak charakterystycznemu, idealnie kopiastemu kształtowi, swej
malowniczości, bogatej twardolistnej szacie leśnej, zachwycającej i oszałamiającej
panoramie, jaką z Taboru można oglądać,
jest to chyba jedyna tak wyjątkowa góra.
Na jej szczyt prowadzi asfaltowa pięciokilometrowa droga wijąca się po zboczach serpentynami pośród dzikich migdałowców

„Którym odpuścicie grzechy...”

Po tych słowach tchnął na nich...

Nawracanie
ogniem i mieczem

a bezkresnych równinach uprawianej od
tysiącleci żyznej doliny Yizreel (hebr. Bóg
sieje), zwanej też w czasach hellenistycznych
niziną Ezdrelon, albo – od słynnego miasta
– równiną Megiddo, stoi samotnie góra Tabor. Oprócz Golgoty, Synaju i Hermonu jest
czwartą świętą górą Biblii. Z jej wierzchołka
(562 m n.p.m. = 780 m nad poziomem wody
leżącego w depresji Jeziora Galilejskiego) na
malowniczej szachownicy galilejskich pól
podziwiamy oszałamiające pięknem widoki. Wiosną są to wszystkie odmiany zieleni,
które latem zmieniają barwę na złocistą, żółtą, a potem pomarańczową i brązową.
Na części gruzów kościoła joannitów
– z prawej strony obecnego sanktuarium
wzniesionego przez Anonio Barluzziego
w latach 1921-1924 – znajduje się punkt
widokowy, z którego zwłaszcza przy dobrej
pogodzie dostrzec można wiecznie ośnieżony Hermon na północy, a bliżej depresję
Jeziora Galilejskiego, na zachodzie zaś pasmo Karmelu, a powyżej niego rozciąga się
dalej Nizina Nadmorska aż do Akko i Morza
Śródziemnego. Na północnym wschodzie
widnieją Wzgórza Golan i dalej na wschód

Piąta Ewangelia

fot. Wikimedia Commons

Weźmijcie
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i oliwek, dębów, drzew świętojańskich i mastyksowych, terebintów i pinii.
Dawniej na spłaszczony szczyt Taboru
(1200 m długości i 400 szerokości) wstępowało się po 4343 kamiennych stopniach.
W naszych wygodnych czasach wjeżdża
się na Tabor szerutami, czyli specjalnymi do
takiej jazdy przystosowanymi taksówkami,

mieszczącymi po kilkanaście osób. Lubiący
górskie wędrówki mogą w ciągu półtorej
godziny wspiąć się utartą, choć miejscami
dość stromą i wąską ścieżką na sam wierzchołek bez obawy o spotkanie z niedźwiedziem czy panterą, które wymarły tu już
w XIX w.
Ks. Jerzy Banak

r e klama
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Pytania od naszych Czytelników
Jedna z sześciu prawd wiary brzmi: „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza,
a za złe karze”. Dlaczego dziś tak mało mówi się o tej prawdzie, a podkreśla się tylko Boże
miłosierdzie i mówi, że to największy przymiot Boga?
Krzysztof
gułą naszego życia, aniżeli treścią do rozmyślań. Zastosuję
porównanie: nie potrzebujemy
znać prawa Archimedesa, aby
poprawnie je stosować i wykorzystywać, utrzymując się na
wodzie... Podobnie proboszcz, który widzi swoich parafian chodzących
regularnie do spowiedzi
i obserwujący ich coraz
bardziej uczciwy sposób
życia, może – nie bez
pewnej racji – sądzić, że
nie trzeba już owej prawdy wiary tak często przypominać... Trzeba jednak
przyznać, że taka sytuacja rzadko się zdarza, więc masz rację,
uważając, że zbyt mało się o niej
mówi.
fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Najpierw muszę się z Tobą
zgodzić, iż rzeczywiście rzadko
spotykam się z tą prawdą wiary.
Dlaczego tak niewiele poświęcamy jej uwagi? Dostrzegam cztery
powody przemilczenia.
Po pierwsze, zwykle jako
wierzący żyjemy na co dzień tą
prawdą, choć sobie tego zbytnio nie uświadamiamy. Kierując
się sumieniem, czyniąc codzienny wieczorny rachunek sumienia albo chodząc na przykład
co miesiąc do spowiedzi, wreszcie uczestnicząc w rekolekcjach
wielkopostnych, przeżywamy tę
właśnie prawdę osobiście, więc
w pewnym sensie poprawnie ją
wyznajemy. Jakkolwiek może to
dla ciebie brzmieć szokująco, jest
ona bowiem o wiele bardziej re-

Po drugie, przemilczenie
może wynikać z braku zrozumienia rzeczywistego znaczenia użytych w tej prawdzie wiary pojęć. Słowo „sędzia” ma dziś
społecznie coraz bardziej niejasne konotacje, a pojęcie „kary” – jak wiemy – mocno zależy
od wychowawczych
praktyk rodziców i nauczycieli, a nie zawsze
są one jeszcze zgodne
z zasadą poszanowania godności dziecka czy prawa do dojrzewania w wolności
młodego człowieka. Bywa, że
kara narzucona przez „wyższą instancję” subiektywnie odbierana jest jako niesprawiedliwość.

Odnaleziony
Marek w życiu robił wszystko: studiował, pracował, kradł, ćpał i upijał się do
nieprzytomności, siedział w więzieniu. To tylko część jego bogatego życiorysu. Dziś jest najlepszym przykładem, że dostajemy od Pana Boga szansę
i wolną wolę, ale kiedy upadamy, to właśnie Chrystus nas podnosi.

D

zieciństwo miał udane. Mama
zajmowała się domem i piątką dzieci. Ojciec pracował w kopalni. Marek był najmłodszy z braci. „Po mnie była młodsza siostra.
W domu się nie przelewało, ale
matka swoimi cudownymi sposobami robiła wszystko, aby nam niczego nie zabrakło” – wspomina.

Zakochany

Alkoholowych libacji posmakował już przed maturą. „Ojciec
dużo pracował, a matka na wiele
pozwalała. Inaczej było w niedzielę, kiedy szliśmy całą rodziną do
kościoła, potem wspólny obiad
i czas tylko dla rodziny. Było OK
dopóki się nie zakochałem. Zafascynowała mnie. Chodziliśmy
na imprezy, gdzie seks, narkotyki
i alkohol unosiły się w powietrzu.
Kościół, rodzina, zasady, wartości
do tego nie pasowały, stąd codzienne awantury w domu. Tak
było do czasu, aż za dziewczyną
wyjechałem na studia do Katowic” – mówi.

W stolicy Górnego Śląska Marek studiował i pracował. Gdyby
nie używki, być może dziś byłby
prezesem dużej firmy. Studia zaczął coraz bardziej
zaniedbywać, a w pracy
pojawiał się czasami pijany. W końcu został wyrzucony z uczelni i zwolniony
z pracy. „Wtedy się zaczęło. Kontakt z rodzicami
urwałem, bo przecież oni
i rodzeństwo nie pasowali do nowego życia. Robotę straciłem, więc kasy zaczęło brakować. Najpierw
wywalili mnie z akademika, to pomieszkiwałem tu
i tam. Bywały noce pod
chmurką, na dworcu i na
ławce” – wyjaśnia Marek.

Narkotyki

Do dziś pamięta smak
kokainy, którą spróbował
pierwszy raz. „Z kumplami, żeby zdobyć kasę na
działkę, zaczęliśmy kraść.

Najpierw w Katowicach, a potem
udało się przedostać do Niemiec,
gdzie przenieśliśmy złoty złodziej-

Ludzie są dziś zwykli nie dowierzać jakimkolwiek sądom, a karę
uznają najczęściej za uzurpację
władzy. W tej sytuacji należy najpierw przypominać prawdziwy,
biblijny obraz Boga jako sędziego, który zawsze staje po stronie
grzesznika, broni go przed wrogami i przed nim samym!
Po trzecie, jeśli jako uczniowie zobowiązani jesteśmy
do głoszenia Dobrej Nowiny,
może nam się wydawać, że należy „mówić pozytywnie” tylko
o tym, co „dobre”..., a niestety
często utożsamiamy to z tym, co
„miłe dla uszu słuchaczy”. W ten
sposób staramy się ich zjednać
dla Ewangelii, licząc na to, że
prawdę o sprawiedliwości Boga
sami odkryją. Świadczyłoby to
jedynie o naszej niedojrzałości
duchowej...
Po czwarte, są też i tacy głoszący, którzy ze względu na swój
– nazwijmy to – laksyzm, czy-

ski interes. Kradliśmy na potęgę”
– dodaje.
W końcu wpadli. „Dorwali nas
paradoksalnie na robocie w Polsce. Mieliśmy sprzątnąć auto. Ktoś
nas wsypał. Gliny zrobiły «ustawkę» i złapali nas na wędkę. W sumie przesiedziałem osiem lat. Nie
tylko za kradzieże. Mam na swoim
koncie próbę gwałtu, awantury,
pobicia – wymienia.

W więzieniu

Nagle milknie, zaciąga się papierosem i dość charakterystycznie uśmiecha. Na pytanie: „Coś się
stało?”, odpowiada: „Teraz
najlepsza część”. Paradoksalnie to w więzieniu
został odnaleziony. Nie
przez rodziców i rodzeństwo. Odnaleziony przez
Kogoś, dla Kogo mocno zapragnął żyć. „Przychodził do nas «nawiedzony». Tak mówiliśmy
o księdzu. Raz przyniósł
nam obrazki. Wylosowałem Jezusa Miłosiernego. Gdzieś go schowałem, ale po głowie chodziły mi słowa „miej miłosierdzie dla nas i świata całego”. Kiedyś ksiądz
mówił o Bożym miłosierdziu, a potem nagle
zapytał, jak według nas
wygląda idealna niedziela. Nie wiem czemu
poryczałem się jak dziecko. Wszyscy patrzyli jak

li praktykę łatwego wybaczania
sobie przewinień moralnych,
wolą zapomnieć o Sędzim, który
za dobro nagradza, a za zło karze.
W ten sposób, podkreślając jedynie Jego „miłosierdzie”, tak naprawdę wyznają swoją niewiarę
w Boga, a wiarę w swoją absolutną autonomię. Serdecznie im
współczujemy!
Miłosierdzie to rzeczywiście
największy przymiot Boga. Nie
wolno nam zaprzestać je głosić.
Przez nie Bóg stworzył świat, zbawia mnie i ciebie! Jednak ta prawda nie jest zaproszeniem do „nie
liczenia się” z Bogiem jako Sędzią
i do lekceważenia Jego wyroków,
które objawia w Piśmie, potwierdza w Kościele, a przypieczętowuje w sumieniu! Trzeba rzeczywiście właściwie ją przedstawiać.
Serdeczne pozdrowienie.
Ks. Tomasz Szarliński

na wariata. Nagle poczułem pustkę i ogromną tęsknotę. Nie byłem
w stanie nic powiedzieć, ale poprosiłem księdza o rozmowę – mówi
Marek.
Rozmowa z kapłanem zamieniła się w spowiedź. Im Marek więcej
opowiadał o swoim grzesznym życiu, tym czuł większą ulgę. „W pewnym momencie krzyknąłem tak, że
strażnik zareagował. Wykrzyczałem, że tęsknię za Bogiem i że Go
przepraszam. I znów ryczałem jak
dziecko, ale takie wolne. W końcu
czułem, że ktoś mnie kocha i czeka” – dodaje. Po wyjściu z więzienia
mężczyzna nawiązał kontakt z rodziną, dołączył do wspólnoty.
Od tamtych wydarzeń mija
pięć lat. I choć postanowił resztę
życia iść z Panem Bogiem, to łatwo
nie jest. „Próbuję odbudować zaufanie rodziców, braci. Siostra zginęła w wypadku. Została potrącona
przez pijaka. Tego sobie nie mogę
wybaczyć. Zostawiłem rodzinę, zachłysnąłem się wolnością, niezależnością, a moja mała siostrzyczka
zginęła. O niczym nie wiedziałem.
Byłem takim bydlakiem, co naćpany i pijany wsiadał za kółko. Bogu
dzięki, że nikomu krzywdy nie zrobiłem. Próbuję Bogu wynagrodzić
całe zło, jakie wyrządziłem Jemu
i ludziom. Długa droga przede
mną, ale wiem, że warto. Niebo czeka” – mówi, uśmiechając się.
Izabela Kozłowska
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fot. RobertCheaib, pixabay.com, lic. CC-0

Byśmy
się
wzajemnie
Nie bądź heretykiem!
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potrzebowali...
„Są różne cnoty i nie daję wszystkich
każdemu; jedną daję temu, drugą tamtemu... Jednemu daję przede wszystkim
miłość, drugiemu sprawiedliwość, trzeciemu pokorę, czwartemu żywą wiarę... Co do dóbr doczesnych, w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej
rozmaitości; nie chciałem, by każdy
posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, ażeby ludzie mieli możliwość świadczyć sobie miłość...
Chciałem, aby jedni potrzebowali
drugich i by byli moimi sługami
w udzielaniu łask i darów, które
otrzymali ode Mnie”. Takie słowa
Pana Jezusa usłyszała św. Katarzyna ze Sieny podczas jednego z objawień (Dialogi, 1,7). I pewnie tu jest
odpowiedź dlaczego... Ty masz to,
czego nie mam ja.

fot. Wikimedia Commons

Nie idziesz do spowiedzi, bo przecież kapłan, przed którym wyznajesz grzechy,
sam jest grzesznikiem? Uważasz, że ksiądz, który splamił się współpracą z komunistycznymi służbami, nie jest godzien odprawiać Mszy Świętej ani udzielać Komunii
Świętej wiernym? Uważaj! Jeśli na obydwa te pytania odpowiadasz pozytywnie, być
może jesteś już... donatystą. I nie chodzi tu bynajmniej o klub miłośników amerykańskich pączków zwanych donutami, ale o paskudną, starą jak świat herezję:
donatyzm. Zwolennicy żyjącego w IV w. biskupa Donata głosili, że Kościół składa się tylko ze świętych, a grzesznicy są z niego wykluczeni, co więcej, udzielane
przez grzesznych kapłanów sakramenty są nieważne. Kościół – święta wspólnota
grzesznych ludzi – obie te tezy zdecydowanie potępia. Nie znaczy to bynajmniej,
że zarówno wierni świeccy jak i duchowni nie powinni dążyć do świętości.
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Dzban, but Czy wiesz, że...
i anioł
Czy wiesz, których polskich
świętych wyróżniają te atrybuty?

Polak na podium!
2. św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
3. św. Antoni Padewski
4. św. Piotr
5. św. Michał Archanioł
6. św. Rita z Casci
7. św. Jan XXIII (Angelo G. Roncalli)
8. św. Anna
9. sługa Boży Jan Paweł I (Albino Luciani)
10. Św. Pio z Pietrelciny (Francesco Forgione)

Katechizm
Kościoła
Katolickiego, 1933

Odpowiedzi szukaj u dołu strony.

Żeby mądrym być...
Nowy rok szkolny za pasem. Może warto
się pomodlić do Boga o dar mądrości za wstawiennictwem obchodzącego właśnie swój jubileuszowy rok patrona młodzieży św. Stanisława Kostki, który uczył się po to, aby służyć
Bogu i Ojczyźnie i godnie żyć.

Modlitwa o dar mądrości
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem św. Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam
pomoc potrzebną w nauce, by prawda, którą zdobywamy,
utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując
zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół
z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

fot. Wikimedia Commons

Biografia św. Jana Pawła II
znajduje się na drugim miejscu na liście najczęściej odwiedzanych stron na portalu www.santibeati.it. Włoski
portal jest jednym z największych na świecie zbiorów biografii świętych. Oto dziesięciu spośród 50 „zwycięzców”,
których biografie były najczęściej wyszukiwane przez
korzystających z tego portalu
internautów.

1. św. Franciszek z Asyżu

1. człowiek wychodzący z grobu
2. anioł podający Komunię Świętą
3. sklejony dzban
4. szable wbite w kark
5. but trzymany w ręce

„Wyzwolenia w duchu Ewangelii
nie da się pogodzić z nienawiścią do
nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko
z nienawiścią do zła, które popełnia
nieprzyjaciel”.

stronę przygotował Henryk Bejda

A) św. Stanisława, który wskrzesił rycerza Piotra;
B) św. Stanisława Kostkę, bo w drodze z Wiednia do Niemiec anioł udzielił mu
Eucharystii;
C) św. Jana Kantego, który uczynił cud, „scalając” biednemu dziecku rozbity dzban;
D) atrybut ten nawiązuje do męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli,
E) św. Jadwigę Śląską, która umartwiała się chodząc bez butów
Odpowiedzi

