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40 lat temu
Polak został
papieżem
Myrna Nazzour
współczesna
stygmatyczka

Modlitwa

Już od 15 lat
ewangelizujemy
z „Dobrymi Nowinami”
Więcej na str. 2-3

dla uczniów
i studentów

W drodze
z Maryją

świadectwo
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Drodzy Czytelnicy!
Czterdzieści lat temu
nasz wielki rodak ks. kard. Karol Wojtyła na pamiętnym
konklawe został wybrany
papieżem. 16 października
1978 r. stanął w Watykanie
przed zebranymi na placu
św. Piotra i wypowiedział te
znamienne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”.

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

Nasz miesięcznik pamięta o naszym wielkim rodaku i jego nauczaniu. To
właśnie w 25. rocznicę rozpoczęcia jego pontyfikatu
po raz pierwszy zostały wydane „Dobre Nowiny”. Od
tego czasu minęło 15 lat.
Gazeta, która przypominała o ważnych wydarzeniach
religijnych, rozwinęła się
i zmieniła w pismo regularnie ewangelizujące. Przypominamy naukę Jezusa,
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ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

przywołujemy słowa z Biblii, staramy się je przystępnie interpretować, wyjaśniamy Katechizm Kościoła
Katolickiego oraz prezentujemy cuda i świadectwa
nawróceń z całego świata.
Cieszy nas, że odbiór treści
podanych w takiej formie
jak „Dobre Nowiny” jest tak
dobrze przyjmowany przez
czytelników.
Pamiętając o jubileuszu
15-lecia wydawana gazety,

przygotowaliśmy dla Was
kilka niespodzianek. Mamy
nadzieję, że spodobają się
Wam nasze trzy cegiełki:
kartki świąteczne, książka
oraz saszetka, a z nią „Koronka za zmarłych” i film
o św. Bernadecie. Każdy,
kto w październiku wyśle
wspierającego nas SMS-a,
otrzyma dostęp do filmu
Teraz i w godzinę śmierci.
Mamy nadzieję, że
spodobają się Wam nasze

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

propozycje i, korzystając
z nich, wesprzecie fundusz
wydawniczy „Dobrych Nowin”. Każdy, kto w październiku wpłaci darowiznę na
„Dobre Nowiny”, otrzyma
wraz z podziękowaniami
modlitwę do św. Jana Pawła II.
Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl
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Fundraising i zamówienia GAZETY:
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Myrna Nazzour

Stygmaty

Cudowny olej

Życie małżonków zmieniło się
w 1982 r., zaledwie sześć miesięcy
po ślubie. „Miałam wtedy 18 lat.
Zdziwiłam się, gdy nagle na moich rękach pojawił się olej. Później

w tym samym roku pojawił się
olej na małym obrazku w naszym
mieszkaniu. Jest to ikona Matki
Bożej Kazańskiej – mówi stygmatyczka i dodaje: – Mój mąż był
wówczas w domu, wzięłam więc
obrazek i pobiegłam mu pokazać. Nicola położył go na talerzu.
W tym czasie nie modliłam się, ale
patrzyłam w obrazek. Usłyszałam
głos kobiecy, ale nikogo nie widziałam. Ten głos mówił do mnie:
«Myrna, córko moja, nie bój się, ja
jestem z tobą. Nikomu nie zabraniaj, żeby mnie zobaczył. Zapal
mi świecę». Kiedy opowiedziałam
mężowi o tym, co się wydarzyło,
on otworzył drzwi i dom stał się
kaplicą dla całego świata” – mówi
Stygmatyczka.

uklękłam i cała drżąca schyliłam
się do ziemi. Kiedy chciałam zejść,
podniosłam głowę, ujrzałam światło i kobietę. Byłam nieprzygotowana na takie spotkanie, zaczęłam krzyczeć i uciekłam. Wówczas
ojciec duchowny, który się mną
opiekuje, powiedział do mnie:
«Maryja jest Matką, nie powinnaś
się bać. Powiedz, że jesteś gotowa”.
To mnie uspokoiło i oczekiwałam
od tego momentu na to spotkanie.
Miałam przekonanie, że ta wizja
powróci. Po trzech dniach znów
poczułam rękę na ramieniu i pobiegłam na taras. Wówczas nawet
dotknęłam Maryi. Ona do mnie
mówiła, a ja powtarzałam te słowa, które inni zapisywali. Aż pięć
razy miałam widzenie Matki Bożej.

Spotkania z Matką Bożą

Jeszcze w tym samym roku
pewnego dnia ok. godz. 23.00,
kiedy Myrna modliła się, poczuła, jakby ktoś położył jej
rękę na ramieniu i popychał ją do przodu. „Wyszłam więc na taras,

Ostatnie miało miejsce w 1983 r.”
– wspomina kobieta.
Po tym okresie nastał nowy
etap – wizji mistycznych. „Za każdym razem, kiedy miałam stan mistyczny, pojawiał się na mojej twarzy i rękach olej. Zazwyczaj trwałam w ekstazie 1-2 godzin. Zdarzały się takie stany mistyczne, gdy
widziałam Chrystusa na tle światła.
Za każdym razem, gdy wizja dotyczyła Jezusa, olej wypływał z moich oczu. Po zakończeniu stanu mistycznego, kiedy jeszcze widziałam
światło, powtarzałam słowa Maryi.
W sumie przeżyłam aż 37 ekstaz.
Ostatnia miała miejsce w 2014 r.
w Wielki Czwartek” – wyznaje.

Uzdrowienia

fot. M. Pabis

Po ślubie Myrna zamieszkała
w domu Nicolasa. „Pewnego dnia
w 1982 r. poszłam do domu Layli
– siostry Nicolasa, która była chora. Kiedy tam się modliliśmy, na
moich rękach pojawił się olej. Ci,
którzy mnie otaczali, brali ten olej,
natarli twarz Layli, a ona natychmiast została uzdrowiona i wstała z łóżka, choć wcześniej bardzo
cierpiała z powodu bólu kręgosłupa” – opowiada Myrna.
Niedługo potem miało miejsce kolejne uzdrowienie – tym razem ozdrowiała mama Myrny, która miała uszkodzony dysk w kręgosłupie. Cierpiąca leżała na desce.
Nie mogła się ruszać. Kobieta podniosła koszulę i olejem namaszczono jej plecy, które były w kształcie
litery „S”. Do dziś na wszystkich
prześwietleniach wciąż tak samo

Ks. Józef Kazimierz Ślazyk, proboszcz, bard i poeta, jest „dłużnikiem” św. Jana Pawła II. „Dwa
lata temu dowiedziałem się
o śmiertelnej chorobie i prosiłem go o pomoc, a on mi pomógł. Żyję i dziś daję temu
świadectwo” – mówi kapłan
pracujący we Włoszech.

Ksiądz Ślazyk wspomina pielgrzymki papieża do Polski, a także audiencje w Watykanie i Castel Gandolfo. „Wiele łez, wzruszeń
i nawróceń widziałem na własne oczy za sprawą tego wielkiego człowieka” – podkreśla kapłan i dodaje: „On nas uczył, jak być wolnymi
ludźmi. Kochał Polskę i Polaków. Na nas mu
zależało. Kiedy mógł, to odwiedzał Ojczyznę,
Polskę. Znałem go już jako mały chłopiec.
Nieraz służyłem mu do Mszy św. jako bisku-

powi królewskiego grodu Krakowa w bazylice Mariackiej w Krakowie”.
Kiedy Jan Paweł II odchodził do domu
Ojca, ks. Ślazyk był na placu św. Piotra. „On
jest ze mną tak jak za życia. Odwiedza mnie
nieraz w snach i myślach. Czuwa nade mną.
To dzięki niemu między innymi jestem kapłanem, misjonarzem i poetą, za co jestem mu
winny dozgonną wdzięczność” – wyznaje.
mp

fot. facebook.com/jkslazyk

Śpiewa o św. Janie Pawle II

Kocha Polskę

Myrna często odwiedza Polskę. Zapraszana jest na różne spotkania i bierze w nich udział. Ludzie, którzy na nie przyjeżdżają,
są namaszczani olejem. Za sprawą modlitwy stygmatyczki dzieją
się cuda. Pewnego dnia przyszedł
do niej o kulach dziewięcioletni chłopiec, który miał sparaliżowane nogi. Myrna namaściła go
oliwą i poleciła mu, by wypowiedział imię „Maryja”. Malec zaczął
się wówczas cały trząść, nagle dotknął nogami ziemi i zaczął biec.

chłopak

W 2003 r. pani Nina
z Ukrainy była w stanie błogosławionym.
Na prześwietleniu USG
jej nienarodzonemu
dziecku postawiono
diagnozę: wewnątrzłonowe wodogłowie
płodu. Kobieta – z zawodu pielęgniarka
– od razu zrozumiała,
że na jej dziecko wydano wyrok...

Pani Nina została skierowana do szpitala, gdzie pierwsza
diagnoza została potwierdzona. Cała jej rodzina ogromnie
to przeżyła. Wszyscy intensywnie prosili Pana Boga o uzdrowienie dla dziecka i szczęśliwe
rozwiązanie. I tak się stało. Chłopiec urodził się i otrzymał imię
Bogdan.

Bez operacji

Kiedy dziecko miało siedem
miesięcy, pojechali do neurochirurga do wojewódzkiego szpitala dziecięcego. Tam również usłyszeli, że konieczna jest natych-

miastowa operacja, bo niebawem zaczną się wielkie zmiany
w głównym mózgu i dziecko będzie niepełnosprawne. „Ja zgodziłam się, ale mąż powiedział, że
nie da dziecka na operację, dopóki nie zobaczy konieczności.
Potajemnie jeździliśmy z nim na
USG, żeby wiedzieć, co się dzieje w głowie naszego dziecka. Za
każdym razem komora mózgu
zwiększała się, ale nadszedł ten
dzień, kiedy wszystko się zmieniło. Wskaźniki zaczęły się nawet
zmniejszać. Nasz syn rósł, rozwijał się, w swoim czasie usiadł, zaczął chodzić, mówić, umysłowo
rozwijał się zgodnie z wiekiem – wspomina szczęśliwa mama i dodaje, że
cała rodzina jest pewna, że Bogdana ocaliła
modlitwa. – Pan Bóg
wysłuchał nasze
fot. M. Pabis

„Na początku naszemu związkowi sprzeciwiali się rodzice z obu
stron. Mój narzeczony był ode
mnie dużo starszy. My jednak
kochaliśmy się i powiedzieliśmy
rodzicom, że jeśli nie zaakceptują naszego związku, uciekniemy.
Wtedy się zgodzili, żebyśmy zostali małżeństwem. Po miesiącu
zaręczyliśmy się, a po dziewięciu
zostaliśmy małżonkami” – opowiada Myrna Nazzour.

fot. M. Pabis

Jest żoną, mamą i babcią. Żyje jak normalna kobieta. Urodziła się w rodzinie chrześcijańskiej i od dzieciństwa znała imiona Jezusa i Maryi. „W niedzielę chodziłam do
kościoła. Prowadziłam normalne życie. Nie było w nim nic szczególnego” – mówi.
Cudowne znaki pojawiły się w jej życiu, gdy miała 18 lat i wyszła za mąż.

Pojawiły się na ciele Myrny
niespodziewanie. „Miałam je na
swoim ciele kilka razy (w 1984,
1987, 1990, 2001 i 2004 r.). Po raz
pierwszy pojawiły się w 1984 r.,
gdy katolicy i prawosławni obchodzili Wielkanoc w tym samym
terminie, a potem zawsze, gdy te
daty były zbieżne. Na Wschodzie
Kościół katolicki najczęściej świętuje Wielkanoc w jednym terminie,
a prawosławni w innym. Z tego
powodu bardzo cierpimy. Muzułmanie z nas kpią. Pytają z kpiną,
jak to jest, że u jednych Chrystus
już zmartwychwstał, a u innych
jeszcze cierpi. Zrozumieliśmy, że
Maryja przez te szczególne znaki
chce nas doprowadzić do pragnienia Jezusa odnoszące się do prośby o jedność” – wyjaśnia, dodając,
że rany pojawiały się na rękach,
nogach, czole i w boku. Zawsze
towarzyszył im straszny ból. To cudowne zjawisko trwało zazwyczaj
3-4 godzin. Tworzyły się rany na
12 cm. Kiedyś pewien francuski lekarz, który je badał, był przerażony
ich wielkością i koniecznie chciał
je zszyć. Wówczas Nicolas powiedział, że ten, kto je zrobił, sam je
zszyje i stygmaty jak zawsze same
się zabliźniły.

Zuch

„Kiedy dziecko ukończyło
miesiąc, pojechaliśmy na badania do wojewódzkiego szpitala
dziecięcego. Po wszystkich badaniach powiedziano nam, że
choroba postępuje i trzeba dokonać operacji. Siostra Krystyna,
która była u nas na parafii, dała
nam obrazek z modlitwą do
s. Marii Leonii Nastał. Zaproponowała wspólnie modlić się za
jej pośrednictwem. Cała rodzina,
wszystkie siostry naszej parafii
zaczęły się modlić. Pojechaliśmy
do Kijowa na konsultację do profesora neurochirurga. On zbadał
dziecko. Powiedział, że choroba
nie poddaje się leczeniu i konieczny jest zabieg, że bez operacji nie ma szans na zdrowie
dziecka. Lecz dziecko rozwijało
się absolutnie normalnie. W tym
czasie już widzieliśmy Bożą pomoc” – opowiada pani Nina.

prośby za pośrednictwem s. Marii
Leonii” – podkreśla
pani Nina.
Kiedy Bogdan
miał rok i osiem miesięcy, jego rodzice
pojechali z nim do
neurochirurga, aby
zapytać go o opinię
na temat stanu zdrowia ich syna. Lekarz
popatrzył na papier i na dziecko.
I znowu na papier i na dziecko...
„Zapytałam się, co on na to, że
nie operowaliśmy dziecka, choć
on na to nalegał. Nie podnosząc
oczu, powiedział: «Zuch chłopak,
wyszedłeś z tych problemów»”
– wspomina kobieta.
Obecnie Bogdan ma 13 lat.
Jest zdrowym, mądrym młodzieńcem, a jego rodzina dziękuje Bogu, że wysłuchał ich
za przyczyną s. Marii Leonii.
„Wierzymy, że za naszym
synem wstawiła się s. Leonia” – wyznają.

przez wielickie
podziemia
Przemierzając szlak pielgrzymkowy, turyści natrafiają na
liczne świadectwa przywiązania tutejszych górników do wiary chrześcijańskiej. Od stuleci religijność stanowiła nieodłączny
element ich codziennego życia.
Witali się zwyczajowo przyjętym
pozdrowieniem „Szczęść Boże”.
Każdy dzień roboczy rozpoczynali podziemną Mszą Świętą, modlitwą i pobożnymi pieśniami,
wypraszając łaski pomyślnego
przebiegu i zakończenia pracy.
Dlatego też w podziemiach wie-

Służebnica Boża s. Leonia
Maria Nastał (1903-1940)
urodziła się w Starej Wsi
k. Brzozowa w ubogiej, ale
pobożnej, wieśniaczej rodzinie. Już od dzieciństwa
pragnęła poświęcić się Bogu
w życiu zakonnym. W 1925 r.
wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Wówczas otrzymała habit i imię zakonne Leonia. W całym
swoim życiu bezinteresownie dawała siebie drugim. Cała była skierowana na pomoc bliźniemu. Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Rozpoznała swą własną
drogę do świętości, którą nazwała
duchowym niemowlęctwem. Często doznawała wizji Dzieciątka Jezus,
a w mistycznych dialogach Pan Bóg
pouczał ją o istocie tej drogi.
Siostra Leonia zmarła w Starej Wsi
w opinii świętości. Proces beatyfikacyjny na stopniu diecezjalnym
przeprowadzony został w latach
1977-1980. Obecnie prace kontynuowane są w Rzymie. Wiele osób modlących się za przyczyną służebnicy
Bożej s. Leonii w różnych intencjach
przekonało się o niezwykłej skuteczności jej orędownictwa u Boga.

r e k l a m a

Do św. Kingi

„Cokolwiek czynicie,
wszystko na chwałę
Bożą czynicie” – tymi
słowami św. Pawła kierowali się na przestrzeni
dziejów wieliccy górnicy,
którzy codzienną pracę
rozpoczynali od oddania się pod opiekę Bożej
Opatrzności. Akt zawierzenia wiązał się z płynącą z głębi górniczych serc
potrzebą tworzenia pod
ziemią miejsc kultu religijnego. Zaowocowało
to powstaniem m.in. wielu okazałych kaplic oraz
drewnianej Golgoty Wielickich Górników. Całość
stanowiącą, integralną
część labiryntu wyrobisk
Kopalni Soli „Wieliczka”,
wytycza szlak pielgrzymkowy„Szczęść Boże”, którego nazwa pochodzi od
tradycyjnego górniczego
pozdrowienia.

fot. arch. ZSSNMPNP

Współczesna
stygmatyczka z Syrii

wychodzą, a kobieta wstała zdrowa z łóżka. Od tego wydarzenia
minęły 32 lata, a ona normalnie
chodzi i pracuje.
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lickiej kopalni znajduje się wiele
kaplic, w których górnicy szukali
m.in. orędownictwa świętych patronów związanych z kopalniami
i górnictwem. Najcenniejsze i najpiękniejsze znalazły się w obrębie
szlaku pielgrzymkowego. Najstarszą kaplicą wielickiej kopalni jest
powstała w XVII w., wykuta całkowicie w soli, barokowa kaplica
św. Antoniego – opiekuna ubogich i bezdomnych. Wierzono, że
jako patron ludzi i rzeczy zaginionych strzeże górników pracujących w solnym labiryncie.

Kolejną jest kaplica Świętego Krzyża. Jest to tzw. „kaplica wędrująca”, ponieważ
jej wystrój utworzony został z elementów, które na
przełomie dziejów stanowiły wyposażenie innych kaplic
usytuowanych w wielickiej kopalni. Powstała w XIX w. i stanowi wotum wdzięczności za
uratowanie saliny przed zalaniem podczas wycieku słodkiej wody w poprzeczni Kloski.
Głównym elementem ołtarza
jest XIX-wieczna rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Najbardziej wyrazistą z kaplic jest
ta poświęcona św. Kindze
– opiekunce wielickich górników. Relikwie Patronki oraz
św. Jana Pawła II, a także bogaty, wykonany z soli wystrój świątyni, sprzyjają gorliwej modlitwie
i zadumie.
W kaplicy św. Jana, zwanej
również kaplicą Świętego Krzyża,
pątnicy odnajdą treści pasyjne.
Odwieczną tradycją górniczą
było także budowanie na podszybiach ołtarzy. Na szlaku „Szczęść
Boże” znajduje się ten poświęcony
św. Kindze, usytuowany na podszybiu szybu Daniłowicza. Szczególnym miejscem, stwarzającym
okazję do modlitewnej refleksji

i pogłębienia formacji duchowej,
jest utworzona w piątą rocznicę
śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Golgota Wielickich Górników, czyli wyrzeźbiona przez
górników w lipowym drewnie
podziemna droga krzyżowa. Rozpoczyna się ona na głębokości
100 m i jest umiejscowiona w tzw.
pochylni (chodniku) Erazma Barącza. Elementem każdej stacji są
okruchy skały z jerozolimskiej Via
Dolorosa.
Najnowszą spośród utworzonych w Kopali Soli „Wieliczka” świątyń jest udostępniona 21 listopada 2014 r. przez Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka kaplica
pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Gdy grupie pątników towarzyszy osoba duchowna, istnieje
możliwość odprawienia tutaj nabożeństwa.Wizyta na pielgrzymim
szlaku „Szczęść Boże” z pewnością
przyczyni się do głębokich przeżyć religijnych i stanie się okazją
do poznania sposobu górniczego uwielbienia Boga zawartego
w stworzonych przez górników
dziełach o dużej wartości artystycznej. Szczegółowe informacje
o szlaku pielgrzymkowym na stronie www.kopalnia.pl.
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Dla Łukasza obydwie księgi, które napisał, stanowią jedną wielką dobrą wiadomość: oto przychodzi do nas Zbawca, który towarzyszy nam niezależnie od okoliczności aż po „niedopowiedziane jutro”
(Dzieje Apostolskie nagle jakby się urywają...). Czas,
który mierzymy zegarami (gr. chronos) przecina się
z „czasem obecności” Emmanuela – Boga z nami
(gr. kairos). W pierwszej księdze poznajemy dzieje Jezusa, w drugiej On wciąż działa poprzez Kościół apostolski. Wszystko to jednak dokonało się i dokonuje
„za sprawą Ducha Świętego”. I tak jak w Ewangelii autor rozpoczyna całą opowieść od dialogu posłańca
Boga z Maryją, tak w „dziejach/dokonaniach Apostołów” zaraz na początku księgi zamieszcza relację z podobnego w strukturze zwiastowania:

Jezus, podobnie jak Archanioł Gabriel, wskazuje
na wypełnienie się „obietnicy Ojca” w pełni czasu.
Poczęcie i zrodzenie Dziecięcia obecnie znajduje
swoją „kontynuację” w zanurzeniu się uczniów
w Duchu Świętym (gr. ἐν Πνεύματι βαπτισθήσεσθε
Ἁγίῳ – en Pneumati baptisthesesthe Hagio). Narodziny
Jezusa i narodziny Kościoła to dwie nieodłączne
strony medalu. Po lekturze dwóch ksiąg napisanych
do Teofila (przyjaciela Boga) nie sposób inaczej
myśleć! A wszystko to stanie się„wkrótce”, a tłumacząc
jeszcze precyzyjniej, za niewiele dni. Pierwszym
zadaniem uczniów jest więc pozostanie tam gdzie są
i oczekiwanie!

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile...

Duch Święty zstąpi na was...
To, na czym powinni się skupić uczniowie,
to nie jakieś teoretyczne jałowe „konsylia”, ale

Komunia Apostołów, mal. Luca Signorelli, 1512 r.

... i będziecie moimi świadkami...
Podstawową manifestacją w świecie zrodzonej
w Duchu wspólnoty będzie w pierwszym rzędzie
nie nauczanie (aczkolwiek niewątpliwie taki nakaz
również ona otrzymuje), lecz dawanie świadectwa!
Greckie μου μάρτυρες (mou martytes), jak
doskonale wiemy, ma podwójne znaczenie:
świadkowie – męczennicy. Jezus utożsamia się
z nimi. Nazywa ich „moimi”. Owszem, jak czas
pokaże, wielu z nich wypowie utrwalone na piśmie
słowa pouczeń, zachęt, przestróg. Jednak wszyscy
zaświadczą całym swoim życiem, a słowo głoszone
przez nich przypieczętowane ich własną krwią
dojdzie aż do żydów, pogan i do „ostatniej ziemi”
(nie chodzi tu jedynie o geografię). Ich świadectwo
przekroczy wszelkie granice, by dotrzeć nawet do
tego zamieszkującego na krańcach człowieka – do
mnie i do ciebie!
ks. Tomasz Szarliński

Studnia
Jakuba

Jak zamienić

rzy studni w Ur sługa Abrahama znalazł żonę dla jego
syna Izaaka (Rdz 24,15-27). Najsłynniejszą ze studni świata jest
tzw. Studnia Jakuba. Oglądamy ją w dzisiejszej wschodniej
części Nablusu (Autonomia Palestyńska), w dzielnicy Balata,
to jest w starożytnym Sychem
(hebr. Przełęcz), pomiędzy skalistą i nagą górą Ebal a wiecznie zieloną górą Garizim. Nazwy
Sychem a nie Nablus używa się
nadal w Izraelu. Tam właśnie – na
polu nabytym od miejscowego
właściciela Chamora – wykopał
tę studnię – przybyły z Mezopotamii – patriarcha Jakub, syn Izaaka, a wnuk Abrahama. Źródło
to, nigdy niewyczerpane, wypływa dotąd – jak zbadano – wprost
z litej skały.
W wiosce tej zwanej
1700 lat później Sychar, przy tej
właśnie studni, zatrzymał się
– idąc z Nazaretu do Jerozolimy – Chrystus Pan. Tu rozmawiał z Samarytanką o innej, duchowej wodzie, o łasce Boga
„O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi:
Daj mi się napić – prosiłabyś go
wówczas, a dałby ci wody żywej”
(J 4,5-42).
Pierwsi chrześcijanie od początku przychodzili – ze względu na cześć dla Zbawiciela – do
studni Jakuba. Już św. Helena
postarała się, by wybudowano
tu pierwszą świątynię na planie
krzyża. Zniszczyli ją Samarytanie
podczas rewolty w 484 r.
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srebro w wodę?
Wszystko zaczęło się od „dziwnego”
krzyżyka – równoramiennego, z pustym sercem w środku. I choć nie ma
na nim ukrzyżowanego Jezusa, to ta
pusta przestrzeń serca mówi właścicielowi i oglądającemu krzyżyk o bezgranicznej miłości Boga do człowieka,
który oddaje swoje życie dla naszego
zbawienia.

Studnia (hebr. beer, arab. bir) na pustynnym wschodzie od tysiącleci była synonimem tego, co absolutnie niezbędne do życia. Od studni – źródeł przy
których się osiedlano – brały nazwę miasta, jak np.
Abrahamowa Beerszeba (= Studnia Przysięgi). Studnie były też miejscem spotkań towarzyskich, gdyż
noszeniem wody zajmowały się przede wszystkim
kobiety.

P

T EK S T

Drugi, kolejny bizantyjski kościół, odbudowany przez cesarza
Zenona Izauryjczyka i przebudowany przez Justyniana I Wielkiego, nie przetrwał – jak większość
katolickich świątyń – najazdu
arabskich islamistów z 638 r. Krzyżowcy w 1175 r. wznieśli na tym
miejscu wspaniałą trójnawową
bazylikę zniszczoną 12 lat później przez rozpasane hordy Saladyna, które z dziką zawziętością
niszczyły wszystko, co katolickie.
Kolejną okazałą świątynię
odbudowaną tu przez prawosławnych Greków pod koniec
XIX w. zrujnowało trzęsienie ziemi w 1927 r.
Imponujące ruiny pozostawały na tym miejscu blisko
80 lat. W 1996 r. przybył tu niezwykły człowiek Boży, mnich Justyn, gospodarz i prężny organizator, a przy tym niezwykle utalentowany pisarz ikon.
Dziś dzięki niemu w pięknej,
wzniesionej na tym miejscu kolejnej, piątej już świątyni, z radością możemy pić wodę z 32-metrowej studni Jakuba, która zimą
jest cieplejsza, a latem lodowata.
Wiadrem uwieszonym na łańcuchu czerpie się wodę tak jak patriarcha Jakub 37 wieków temu
i jak Samarytanka przed dwudziestoma wiekami.
Warto dodać, że obecny Nablus (wcześniej Sychem, Sychar
od 72 r. po Chr. rzymska kolonia
– Neapolis) jest miastem partnerskim Poznania.
ks. Jerzy Banak

Krzyżyk sercański powstał w Niemczech na początku lat 80. XX w. Niemieccy sercanie poszukiwali symbolu – logo, łatwo
wpadającego w oko znaku rozpoznawczego, który
mógłby identyfikować młodzież związaną ze zgromadzeniem. Cel, jaki został postawiony
przed artystą mającym zaprojektować taki znak, był następujący:
miał on być charakterystyczny
dla duchowości sercańskiej oraz
zawierać istotne symbole: krzyż
i serce.

Krzyżyk sercański
w służbie misji
Kiedy rozpoczynałem moją
przygodę z Sekretariatem Misji
Zagranicznych Księży Sercanów,
w głowie tkwiło mi zasadnicze
pytanie: w jaki sposób zainteresować ludzi działalnością sercanów na misjach? jak zbierać
pieniądze na projekty, o których
wsparcie proszą misjonarze?
Pierwszym pomysłem, jaki
przyszedł mi na myśl, było zakupienie większej ilości srebrnych
krzyżyków sercańskich i odsprzedanie ich z zyskiem. Z rozmowy z jubilerem dowiedziałem się jednak, że nawet zamówienie idące w setki sztuk wcale
nie spowoduje znaczącej obniż-

kretariatu Misji głosi niedzielne kazania, a tydzień później
wolontariusze zbierają srebro i złoto oraz sprzedają
krzyżyki. Zbiórki precjozów
dość skutecznie można przeprowadzić również w szkole
czy miejscu pracy.
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ki ceny. Gdy wydawało się, że już
nic z tego nie będzie… po chwili namysłu pan jubiler wypowiedział fundamentalne dla nas zdanie: „Gdyby ksiądz przywiózł materiał, to wtedy można by cenę
krzyżyka obniżyć”.

Setki kilogramów srebra
i kilka kilogramów złota
Pomysł wydawał się fantastyczny: będziemy produkować
krzyżyki sercańskie z naszego
srebra i złota. Dzięki temu pozyskamy znacznie więcej pieniędzy dla misji, niż byłoby to
w przypadku „zwykłego” handlu.
Tylko… skąd brać kruszec? Po kilku miesiącach poszukiwań odpowiedzi na to pytanie okazało
się, że najlepszym miejscem, aby
poprosić o starą biżuterię, są parafie. Akcja jest najbardziej skuteczna, kiedy jeden z księży z Se-

Po co zbieramy?
Dla kogo zbieramy?
Pi e r w s z y m c e l e m
zbiórki starej biżuterii
i dystrybucji krzyżyków
sercańskich była budowa
domów dla ofiar tajfunu
na Filipinach. Ten projekt
doczekał się szczęśliwego
finału. Kiedy było już wiadomo, że prace tam dobiegają końca, zgłosił się
sercanin pracujący w Czadzie, który opowiedział
nam, dlaczego warto, aby
w ten sam sposób „budować” studnie w tej właśnie
części świata.
Czad to jeden z „najgorętszych” i najbiedniejszych krajów na świecie.
A kiedy jest gorąco i dookoła pustynia, to wiadomo, że są problemy z dostępem do wody. Co się
dzieje, kiedy w danej wiosce nie ma studni i pompy? Trzeba iść nawet po

kilka kilometrów w 40-stopniowym upale do sąsiedniej wioski,
aby przynieść wodę do picia, gotowania, prania, mycia, dla zwierząt hodowlanych.
Wodę czerpie się też ze zbiorników powstałych w porze deszczowej. Taka woda wygląda za-

zwyczaj jak nasza zupa grzybowa... I gdyby służyła ona tylko ludności do picia, to może nie byłoby
problemu, ale z niej piją też dzikie
i hodowlane zwierzęta. Poza tym
ludzie tam się myją. Dodatkowo
na terenach, gdzie pracują księża sercanie, nie ma kanalizacji.
Nie trzeba być biologiem,
żeby się domyślić, co zawiera w sobie taka woda.

Studnie w służbie
ewangelizacji

fot. piotrskraba.pl

Uczniowie w podniosłej chwili pożegnania
zadają najbardziej nurtujące ich pytanie, które jakby
zdradza ich zniecierpliwienie: To wreszcie kiedy to
nastąpi? Okazuje się jednak, że nie wyrośli jeszcze
z „politycznej” wizji mesjańskiego królestwa. Można
powiedzieć, że trochę mają już własną wizję Kościoła.
I tu zaczyna się problem... Jezus bardzo stanowczo
koryguje ich wyobrażenie, wskazując na Tego, kto
wyznacza właściwy czas, przestrzeń i formę: „Nie do
was należy poznać (gr. γνῶναι – gnonai) czas (jako
ten mierzalny) (gr. χρόνους – chronous) i chwile
(jako ten właściwy moment w dziejach przymierza)
(gr. καιροὺς – kairous)”. Apostołowie otrzymują tu
pierwszą lekcję Kościoła, poznając jak Sokrates głębię
swojej niewiedzy względem tego, jak powinien
wyglądać, jak będzie wyglądał i kiedy nastąpi jego
„wiosna”.

fot. Wikimedia Commons/ Muzeum Diecezjalne w Cortonie

Wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni
Duchem Świętym...

podstawowa aktywność eklezjalna: Nie wasza to
rzecz znać, lecz przyjmować z wysoka moc, która was
poprowadzi. Czas przyszły rozpościera przed nimi
nową perspektywę: „Weźmiecie moc zstępującego
nad wami Ducha Świętego (λήμψεσθε δύναμιν
ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς
– lempsesthe dynamin epelthontos tou Hagiou
Pneumastos eph hymas)”.
Z poprzedniej medytacji pamiętamy grecki
czasownik λαμβάνω (lambano), który oznacza
otrzymanie, branie w posiadanie, aktywne
przyswojenie mocy zstępującego Ducha. Inicjatywa
poczęcia i zrodzenia Kościoła nie pochodzi od
gromadki dość jeszcze zagubionych uczniów, ale
całkowicie z góry, od Ojca!

Piąta Ewangelia

wrzesień 2018

fot. piotrskraba.pl

„A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani:
«Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi»” (Dz 1,4-8).

fot. Matson Photo Service, Wikimedia Commons, US Library of Congress

Dawać świadectwo!

wrzesień 2018

Dołącz do budowy studni w Czadzie!
– prześlij niepotrzebną srebrną lub złotą biżuterię do Sekretariatu Misji Zagranicznych
Księży Sercanów
– zaproś nas do swojej parafii
– zorganizuj zbiórkę w miejscu pracy
– kup krzyżyk sercański w sklepie internetowym: www.sklepzmisja.pl
Sekretariat Misji Zagranicznych
Księży Sercanów
ul. Radzyńska 3a
20-850 Lublin
biuro@zbieramto.pl
tel. 537 411 405
www.zbieramto.pl, www.misjesercanow.pl

Bardzo ważne wydaje mi się to, że wspieramy
Czadyjczyków nie tylko
na zasadzie, że „pomagamy biednym”. Misjonarze
budowę studni wykorzystują także bardzo konkretnie w pracy misyjnej.
W pierwszej kolejności
studnie budowane są
w wioskach, gdzie miejscowa ludność jest dobrze zorganizowana, czyli
sama nazbierała choć minimalną ilość pieniędzy
oraz spotyka się co niedzielę na modlitwie pod
przewodnictwem katechisty.
ks. Piotr Chmielecki SCJ
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wrzesień 2018
fot. M. Pabis

W drodze z Maryją
„Dziewczyna z wielkiego miasta. Żądna przygód i mocnych wrażeń, która zamiast sukienek lubiła
wytarte, dziurawe jeansy oraz spraną, wyciągniętą koszulkę” – tak z uśmiechem na ustach mówi
o sobie 36-letnia Natalia. Dziś przykładna mama dwójki dzieci i żona ukochanego mężczyzny.

Byle dalej

Po maturze zdecydowała
się na studia w Gdańsku. Wy-

brała turystykę. „Moim marzeniem było wyjechać jak najdalej od domu. Już wtedy miałam starszego chłopaka, który
pokazał mi studenckie życie”
– wspomina. Natalia przyznaje,
że trzy lata studiów licencjackich były czasem niekończących się imprez. „Stopniowo
osłabiałam kontakty z rodziną.
Relacji z Bogiem nie miałam
żadnej. Mieliśmy paczkę, której
najlepiej wychodziło szydzenie z Kościoła, katolików, Boga.
Dodatkowo byłam wściekła na
ukochanego brata, który poszedł do seminarium. Na jego
święcenia pojechałam, ale po

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Troska o ojczyznę
ojczyzny, troska o nią i o jej obywateli, tych nam współczesnych i tych,
którzy po nas Polskę „odziedziczą”.
Tak jak poprzednie pokolenia wywalczyły nam wolą ojczyznę, tak
jak broniły tej wolności przez kolejne
burzliwe lata, tak i my mamy swoje
obowiązki.
W tym jubileuszowym roku
ani koncerty, ani maratony czy biało-czerwone flagi w oknie nie wystarczą. Czas zacząć okazywać
uczucia poprzez troskę. Ojczyzna przestanie być wtedy
metaforycznym tworem, do
którego kierujemy bliżej nieznane uczucia. A stanie
się otaczającymi nas
ludźmi, którzy potrzebują naszego wsparcia, niekoniecznie materialnego.
fot. arch. W. Kostrzewy

Czy można być patriotą, nie
mając psa? Delikatnie mówiąc
ciężko. Na pewno wielokrotnie
słyszeliście, że współczesny patriotyzm, nazywany też nowoczesnym, to sprzątanie po swoim
czworonogu. Oczywiście powyższe zdanie jest zazwyczaj jedynie
przykładem, który ma pokazać,
że miłość do ojczyzny w czasach
pokoju powinna się przejawiać
w małych rzeczach. Sprzątanie po psie uważam za obowiązek właścicieli czworonogów i tak samo powinien
być spełniony, gdy chodzimy z psiakiem wzdłuż
bałtyckich plaż, jak
i w nadmorskich kurortach Hiszpanii.
Przez 100 lat nic
się nie zmieniło. Patriotyzm to miłość do

to, aby odstawić szopkę, żeby
wszystkim zrobić na złość.
Ubrałam się na czarno jak prostytutka. Miałam mocny makijaż, wysokie szpilki i kabaretki
z dużymi dziurami” – dodaje.
Pamięta, kiedy stanęła oko
w oko z bratem. „Rodzice byli
wściekli, rodzeństwo nie komentowało. Tylko najmłodszy brat powiedział: «Kiedyś
będziesz tego żałowała» i odszedł. Drugą szopkę odegrałam
w dniu prymicji brata. Znów
kabaretki, króciutka spódniczka, mocny makijaż i szpilki. Tym
razem, żeby było weselej, wypaliłam trochę trawy i wypiłam
dwa kieliszki wódki. Pamiętam
moment, kiedy na wprost mnie
stanął mój brat, aby mnie pobłogosławić. Nie widziałam
w nim nienawiści do mnie.
Spojrzał z czułością, z charakterystycznym dla siebie uśmieszkiem, wyciągnął ręce i zaczął się nade mną modlić. Po
wszystkim mocno mnie przytulił i powiedział: «Nie wiesz,
co to za święto, że taka piękna
Natalia przyszła do kościoła?
Przekaż jej, że Pan Bóg jest i ją
kocha». Popłakałam się, mocno
przytuliłam do niego i tylko powiedziałam, że go bardzo kocham” – opisuje Natalia.
To był ostatni raz, kiedy
odwiedziła kościół. Następne
sześć lat to była jedna wielka
impreza. W domu się nie pokazywała. Wyjechała do Londynu.

Ten chłopak

Wróciła do Polski za chłopakiem, którego deportowano za przestępstwa do kraju.
W Polsce nic na nią nie czekało.
„Byłam samowystarczalna. Prze-

prowadziłam się
do Poznania, żeby
zacząć polskie życie na nowo. Pracowałam w osiedlowym spożywczaku, do którego
codziennie rano
przychodził pewien chłopak. Całkiem przystojny.
Zawsze kupował
to samo. Był inny
niż pozostali klienci: uśmiechał
się serdecznie, był grzeczny
i nie traktował mnie jak jakiegoś dziwoląga. W końcu moja
ciekawość wzięła górę i zapytałam najpierw, jak ma na imię,
a potem dlaczego prowadzi
tak nudne życie. On bez żadnej złości odpowiedział: «Jak
się chciałaś ze mną umówić, to
wystarczyło zapytać». Tak mnie
tym zdenerwował, że przez kolejne trzy dni obsługiwałam go,
nawet na niego nie patrząc”
– wspomina.
fot. M. Pabis

Natalia wychowywała się
w rodzinie wśród czworga rodzeństwa. „Wychowywana byłam na Polkę i katoliczkę. Rodzice się starali, ale moje wewnętrzne «ja» mówiło, że trzeba
z tym życiem zerwać” – opisuje.
Kiedy przyszedł czas na egzamin z wiary, to go oblała. Jej
powolne odchodzenie od Pana
Boga zaczęło się tuż przed
bierzmowaniem. Wówczas znalazła wiele „ale” i pytań, na które
nie oczekiwała odpowiedzi.

Wspólna droga

Pewnego dnia Natalia poszła na spotkanie z chłopakiem
ze sklepu. Okazało się być przełomowe w jej życiu. „Po powrocie do domu stanęłam przed
lusterkiem w łazience, wzięłam butelkę wódki i piłam.
Chciałam zabić myśli, że ktoś
taki jak ten gość mi się podoba. Maciek, bo tak ma na imię,
nie pytał o moją przeszłość, nie
oceniał, nie krytykował. Okazał
się nie nudnym gościem, ale
człowiekiem z pasją” – dodaje.
Natalia postanowiła się zrewanżować i zaprosiła go na drugą kawę. I tak pomału otwierała
się na niego i zmieniała.

Kilka miesięcy później zaproponował jej wspólny wyjazd z jego znajomymi. „Do momentu, kiedy nie powiedział,
gdzie jadą, byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie. On
mnie chciał zabrać do… Fatimy. Początkowo wybuchłam
śmiechem, ale potem oprzytomniałam i postanowiłam jechać. Miałam plan, że kiedy oni
będą się modlić, ja poopalam
się albo zostanę w Lizbonie”
– podkreśla.
Będąc w Portugalii, sama
nie wie dlaczego, ale postanowiła jechać do Fatimy. W końcu nic
nie traciła, a słońce
i wino też było tam
dostępne. „Drugiego
dnia pobytu w Fatimie męczyły mnie
myśli, żeby pójść
zobaczyć miejsce
objawień. Napisałam w nocy Maćkowi SMS-a, w którym
zapytałam, czy pójdzie ze mną rano do
kaplicy. Poszliśmy.
Pamiętam tylko, że
upadłam na kolana
i zaczęłam wyć. Łzy
zalały mi oczy, z serca wydobywał się krzyk. Maciek
ze spokojem mocno mnie przytulił” – mówi Natalia.
Do końca pobytu codziennie przychodziła do kaplicy
objawień, żeby odmówić różaniec. Po wielu latach poszła
do spowiedzi. „Podeszłam do
księdza i zapytałam, czy mnie
wyspowiada. Opowiedziałam
mu wszystko, a kapłan powiedział: «Natalia, Bóg cię kocha
taką, jaka jesteś». Przypomniały
mi się słowa brata. Od razu do
niego zadzwoniłam, streściłam,
co się dzieje, a on mi odpowiedział: «Chwała Panu». Żegnając
się z Matką Bożą Fatimską, poprosiłam Ją, żeby mnie i Maćka
prowadziła” – dodaje Natalia.
Po powrocie do Polski
w końcu zaczęła nowe życie.
„Wygrałam nowe życie. Każdy
z nas wygrywa za każdym razem, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo Pan Bóg nas kocha – podkreśla Natalia i dodaje: – Od pierwszej kawy z Maćkiem minęło dobrych kilka lat.
Teraz codziennie rano mu ją parzę. Codziennie patrzę, jak zasypia i Bogu dziękuję, że tego
chłopaka postawił na mojej drodze życia.
Izabela Kozłowska
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Uważaj!
nego starszego brata”, przeplatając wielkie prawdy współczesnymi, bardzo dosadnymi przyziemnymi humorystycznymi radami,
Pratt powiedział także: „ Nie bądź
gnojkiem. Jeśli jesteś silny, bądź
obrońcą. Jeśli jesteś inteligentny,
bądź skromnym, wpływowym
człowiekiem (autorytetem). Siła
i inteligencja mogą być bronią,
więc nie używaj ich przeciwko
słabym. Jeśli tak robisz, stajesz się
tyranem. Bądź ponad to (...). Nikt
nie jest doskonały. Ludzie będą ci
mówić, że jesteś idealny taki, jaki
jesteś, ale nie jesteś! Jesteś niedoskonały. Zawsze będziesz. Ale
istnieje potężna siła, która cię tak
zaprojektowała, i jeśli zechcesz
to zaakceptować, otrzymasz łaskę. A łaska jest darem i podobnie
jak wolność, którą cieszymy się
w tym kraju, ta łaska została okupiona czyjąś krwią. Nie zapominaj
o tym”.
Aktor wzywał do pełnienia dobrych uczynków, do wychodzenia
z pomocną dłonią do cierpiących,

***
39-letni Chris Pratt znany jest
z ról w Strażnikach galaktyki, Jurassic World, Avengers: Wojna bez
granic, Siedmiu wspaniałych. Rok
temu w wywiadzie udzielonym
miesięcznikowi „Vanity Fair” opowiadał o kluczowym momencie
swojego życia. Wydarzyło się to
na Hawajach, kiedy mając 20 lat,
mieszkał w przyczepie na plaży, wiódł życie bez celu, pracując
w smażalni krewetek.
Pewnego dnia siedział z przyjaciółmi przed sklepem spożywczym, cierpliwie czekając na
powrót kolegi, którego wysłali po piwo.
Zanim ten jednak
przyszedł, pojawił
się ktoś inny: „facet
o imieniu Henry”, 40-letni Azjata, może Hawajczyk. „Dostrzegł
we mnie coś,
co wymagało
ocalenia” – opowiadał w wywia-

kiem i dostrzegł, że czarne odzienie typowe dla
starszych kobiet skrywa delikatną, ładną i młodą postać. Próbował zmusić ją, by mu się oddała.
Groził śmiercią.
„Pożegnaj się ze swoim ojcem” – rozkazał rozzłoszczony żołnierz, kiedy zrozumiał, że nie złamie
oporu dziewczyny. Wycelował w nią broń. „ Do
widzenia, tato! Jezu, Maryjo, Józefie!” – krzyknęła
Ania. Padły dwa strzały.
Nazajutrz z desek stodoły chłopi zbili prowizoryczną trumnę i w nocy potajemnie złożyli ciało
do grobu. Bez księdza, bez ceremonii. Inaczej się
nie dało. Dopiero 29 listopada stosowne ceremonie odprawił ojciec Antoni Lukáč ze wsi Pavlovce
nad Uhom. W księdze pogrzebów przy nazwisku
Anny dopisał po łacinie: Hostiae sanctae castitatis – „Ofiara świętej czystości”. Później na grobie
dziewczyny ustawiono kamień z napisem: „Lepsza śmierć niż grzech”.

Bazylika
ze zboża
Dwóch milionów zbożowych kłosów i ośmiu
miesięcy pracy potrzebowali włoscy twórcy modelu bazyliki Mariackiej
w Krakowie, który zaprezentowano podczas uroczystości Festa del Covo
w maryjnym sanktuarium
w Campocavallo (archidiecezja Ancona-Osimo)
we Włoszech, poświęconych w tym roku św. Janowi Pawłowi II. Potężny, ważący prawie 2 tony model
o wymiarach 5,4 m wysokości i 2,25 m szerokości
Włosi z Osimo podarowali
mieszkańcom partnerskiej
Wieliczki. Budowa zbożowych modeli najsłynniejszych światowych świątyń
na uroczystość Festa del
Covo ma już ośmioletnią
tradycję.

31 lipca o godz. 15.30
z międzynarodowego
lotniska w meksykańskim mieście Durango
wystartował odrzutowiec
Embraer ERJ-190 należący do linii lotniczych
Aeromexico. 99 pasażerów i 4 członków załogi
lotu 2431 udawało się do
Mexico City. Kilka minut
po starcie – prawdopodobnie na skutek silnego
podmuchu wiatru i ulewy – samolot obierający
kurs na stolicę Meksyku
runął na ziemię, a następnie doszczętnie spłonął.
Choć 85 osób zostało rannych, katastrofa nie pociągnęła za sobą żadnych
ofiar śmiertelnych! Media
zgodnie uznały to za cud.
Lecący tym samolotem
ks. Esequiel Sánchez, rektor Sanktuarium Matki
Bożej z Guadalupe w Des
Plaines k. Chicago (USA),
ów niezwykły„znak Bożej
miłości” przypisał wstawiennictwu Madonny
z Guadalupe.

Cud

Durango

Dodatkowej tajemniczości całej sprawie dodaje fakt, że lotnisko
w Durango nosi nazwę Guadalupe Victoria! Guadalupe Victoria był
pierwszym prezydentem Meksyku.
Naprawdę nazywał się José Miguel
Ramón Adaucto Fernández y Félix.
Zmienił nazwisko, by podkreślić
znaczenie Matki Bożej z Guadalupe w walce o suwerenność Meksyku (Madonnę z Guadalupe obrano
za patronkę powstania). A Guadalupe Victoria przetłumaczyć można
po prostu jako... Zwycięstwo [Matki
Bożej z] Guadalupe!!!
Jak podała agencja ACI Prensa,
katastrofa lotnicza w Meksyku była

Na świecie nas, katolików, jest 1 mld
300 mln i stanowimy 17,67% światowej populacji. Jeśli chodzi o chrześcijan, wliczając m.in. prawosławnych
i protestantów, liczbę tę szacuje się na
2,3 mld (jak na razie o pół miliarda wyprzedzamy muzułmanów).

Święty Antoni
srebrnym
medalistą!

Chorwacki piłkarz Mateo Kovačić, jeden z najlepszych graczy zakończonego niedawno mundialu
w Rosji, zadedykował swój srebrny medal św. Antoniemu Padewskiemu.

szóstym tego typu wypadkiem na
świecie w 2018 r. W wypadku małej awionetki lecącej do stolicy Paragwaju Asunción zginęły wszystkie cztery osoby, które znajdowały
się na pokładzie. 18 maja, krótko po
starcie z lotniska w Hawanie, rozbił się samolot Cubana de Aviación
– zginęło 112 pasażerów. 11 kwietnia, również niedługo po starcie,
spadł algierski samolot wojskowy
– zginęło aż 257 osób. W podobnych tragediach w Nepalu (12 marca) i w Rosji (11 lutego) śmierć poniosło odpowiednio 49 i 71 ludzi.

Liczymy się!
fot. M. Pabis

Anna urodziła się
w rodzinie rolników
i mieszkała we wsi Vysoka nad Uhom w południowo-wschodniej Słowacji. Była pobożną, beztroską
dziewczyną z długimi warkoczami. W wieku 10 lat
straciła mamę i musiała zamiast niej zająć się gospodarstwem. Szybko wydoroślała. Sił dodawała
jej Msza Święta i Komunia Święta, do której przystępowała tak często, jak tylko było to możliwe
(przyjęła ją także dzień przed śmiercią).
Wybuchła druga wojna światowa. Nadszedł
1944 r. 22 listopada przez wieś przechodzili żołnierze sowieckiej Armii Czerwonej. Tropiący wroga „wyzwoliciele” zachowywali się jak banda
nieokrzesanych dzikusów. Jeden z nich z karabinem wbiegł do domu Kolesarów. Szybko wytropił ukrywających się w piwnicy domowników.
Ojciec Anny, myśląc, że żołnierz szuka pomocy
i jest głodny, polecił jej dać mu coś do jedzenia.
Dziewczyna posłuchała. Sołdat zmierzył ją wzro-

– zwierzał się Pratt. Henry zabrał
go do kościoła, a kilka dni później Pratt zaskoczył swoich przyjaciół, oświadczając im, że zamierza
zmienić swoje życie. Kiedy zawierzył je Chrystusowi, okazało się że
Bóg ma dla niego inny plan. Nagle wszystko zaczęło się układać.
W niezwykły, „przypadkowy” sposób dostał się do obsady jednego
z hollywoodzkich filmów, co zapoczątkowało jego szybką aktorską
karierę.
Chris Pratt nigdy nie krył się
ze swoją wiarą, dzieli się nią w mediach społecznościowych i często
nakłania innych, by wraz z nim się
modlili.
W maju 2017 r., odwiedzając
wraz z partnerującą mu w Jurassic
World Bryce Dallas Howard chore
dzieci i opiekujący się nimi personel w Great Ormond Street Hospital for Children w Londynie, aktor
napisał na Instagramie m.in.: „Nigdy nie przestanie poruszać mnie
niezłomny duch dziecka. #Bóg
jest dobry. Psalm 107:8-9: «Niech
dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów
ludzkich, bo nasycił tego, który
jest zgłodniały, i łaknącego napełnił dobrami». Bez wątpienia. Dzisiaj moja tęsknota i moja głodna
dusza zostały napełnione”.
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fot. twitter.com/mateo_kova23

fot. Wikimedia Commons

Jest ich już kilkanaście. Wśród nich m.in. Włoszka
św. Maria Goretti i Polka bł. Karolina Kózkówna.
1 września do wyniesionych do chwały ołtarzy dziewcząt i młodych kobiet, męczennic, które oddały życie
w obronie dziewiczej czci, dołączyła 16-letnia Słowaczka Anna Kolesarova. Ogłoszono ją błogosławioną podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej na stadionie
Lokomotivu w Koszycach.

fot. T. Warczak

Ofiara świętej czystości

dzie Pratt. Mężczyzna zapytał
go, co robi tu w nocy. „Mój przyjaciel jest w środku i kupuje mi
alkohol” – odparł Pratt. „Idziesz
na imprezę?”. „Tak” – odparł Pratt.
„Będziesz pił i zażywał narkotyki, spotykał dziewczyny, nurzał
się w rozpuście?” – kontynuował
Azjata. „Mam nadzieję, że tak”
– uczciwie przyznał przyszły aktor
i choć – jak stwierdził – facet powinien go zdenerwować, on był
nim „oczarowany”. „Dlaczego pytasz?” – zagadnął. „Jezus powiedział mi,
żebym z tobą porozmawiał...” – odparł zapytany.
„W tym momencie pomyślałem, że muszę iść
z tym facetem”

fot. RexShutterstock/EastNews

W przesłaniu do następnego
pokolenia (nazwę nagrody „Our
Generation” tłumaczy się właśnie
jako „Nasze Pokolenie”), udzielonym mu z pozycji „odpowiedzial-

Masz duszę!

do „bycia pomocnym”. „To
dobre dla twojej duszy”
– przekonywał. O dziwo,
rady te nagradzone zostały sporymi owacjami!

wrzesień 2018

fot. AP Images/EastNews

„Masz duszę. Ostrożnie z nią!”, „Bóg jest
prawdziwy. Bóg cię kocha. Bóg chce dla ciebie tego, co najlepsze.
Uwierz w to. Ja wierzę”, „Naucz się modlić.
To nietrudne i dobre
dla twojej duszy!”. Kto
wygłosił te słowa? Nie
zgadniesz! Nie był to żaden ksiądz czy biskup,
ale amerykański aktor
Chris Pratt. Co więcej,
hollywoodzki celebryta nie powiedział tego
z kościelnej ambony ani
na żadnym spotkaniu
z ludźmi wierzącymi,
lecz przed kamerami
telewizji, odbierając nagrodę „Our Generation”
na gali 2018 MTV Movie
and TV Awards. To wielkie i piękne świadectwo.

wrzesień 2018

Najwięcej katolików mieszka w Ameryce – 48,6% (przy czym w Ameryce Południowej więcej niż
w Północnej), a jeśli chodzi o państwa – w Brazylii (173,6 mln). W Europie żyje prawie 22% katolików
(w Polsce jest nas 33 mln), ale niewykluczone, że za jakiś czas „przeskoczy” nas Afryka (17,6%) i Azja
(11%), gdzie liczba wiernych bardzo szybko wzrasta. Katolikami są: 44 mln Kongijczyków i 28 mln Nigeryjczyków. Podobną liczbę wiernych notuje się w Tanzanii, Kenii i Ugandzie.
Dane te wynikają z najnowszych badań opublikowanych w watykańskim Roczniku Papieskim 2017,
Roczniku Statystycznym Kościoła 2015 oraz badań Pew Research Center z kwietnia 2015 r.

Tuż po finale na moskiewskich Łużnikach 24-letni pomocnik sfotografował się ze
sztandarem z wizerunkiem
świętego. Na swoim koncie
na Twitterze dodał do zdjęcia dopisek: „Dumny do nieba za swoją piłkarską rodzinę”.
Święty Antoni jest patronem
rodzinnej franciszkańskiej parafii Kovačicia, znajdującej się
w Sesvete – peryferyjnej dzielnicy Zagrzebia. Bardzo pobożny piłkarz, nazywany „Profesorem” i okrzyknięty „nowym
Pirlo”, jest ściśle związany z parafią Sesvetska Sela – był tam
ministrantem i tam poznał
swoją żonę, modelkę Izabel
Andrijanić.
Chorwat wiele razy w mediach społecznościowych dawał wyraz swojej żarliwej wierze, miłości do Chrystusa i Maryi. W jednym z wywiadów wy-

znał, że modli się przed każdym
meczem. Zapewnia mu ona siłę,
inspirację do grania, moc i przekonanie, że wszystko będzie dobrze. Dodał także, że jak każdy
normalny człowiek, ma swoje rany i słabości, ale modlitwa
i wiara pomagają mu je przezwyciężać. „Wiara dodaje mi sił,
pozwala lepiej grać. Czasami,
nie zawsze, zakładam koszulkę
z Jezusem pod koszulkę meczową. Ktokolwiek wierzy w Jezusa,
nie boi się diabła” – opowiadał
pięć lat temu dziennikarzowi
włoskiej„La Gazetta dello Sport”
(za: intermediolan.com).
Swojej wierze w Boga i różańcowi, który zawsze przy
sobie nosi, przypisał wszystkie swoje zawodowe osiągnięcia również selekcjoner chorwackiej reprezentacji 51-letni
Zlatko Dalić.
strony przygotował Henryk Bejda
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Niepodległa

Ojciec Benedykt jest pasjonatem muzyki i wie, jak wiele
znaczy ona dla mieszkańców
Afryki. Misjonarz do niedawna
pracował w przygranicznej miejscowości Ngoundaye, gdzie założył chór dla okolicznych dzieci. Dzięki niemu udało się uratować 10-letniego Beniamina.
Chłopiec, mając wielki talent
wokalny, wyróżniał się na tle
innych. Miejscowy nauczyciel,
który pomagał w prowadzeniu
chóru, zauważył kiedyś, że mały
chórzysta ma dziwną wysypkę.
Okazało się, że Beniamin choruje na AIDS. Polski misjonarz natychmiast zorganizował leczenie
w niedaleko położonym szpitalu
oraz zapewnił dostęp do leków,

które pozwolą przedłużyć życie
chłopca o kilkanaście lat.
„Gdyby nie chór, Beniamina mogłoby już nie być na tym
świecie” – przekonuje o. Benedykt. To dało mu jeszcze większą
motywację do działania.

Kuźnia talentów

Szkoła muzyczna mieści się
w budynkach przyklasztornych
kapucynów w Bouar. Uczęszcza do niej 56 dzieci, a już kolejna grupa czeka na przyjęcie.
Uczą się one czytać z nut i grać
na różnych instrumentach, m.in.
gitarze i pianinie. Docelowo najzdolniejsi będą wysyłani na stypendia do Europy i USA.

Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie internetowej
www.africanmusicschool.com oraz na Facebooku.

Kiedy w październiku
1978 r., 40 lat temu, wezwano go na konklawe,
przebywał na spływie
kajakowym ze swymi
studentami. Wyjeżdżając, powiedział do nich:
„Nie martwcie się, wrócę do was za kilka dni”.
Nie wrócił, bo kardynałowie zgromadzeni
w Rzymie wybrali właśnie jego – kard. Karola
Wojtyłę – na kolejnego
papieża.

Jednak zanim został wybrany na Stolicę Piotrową, już
jako młody kapłan mnóstwo
czasu spędzał wśród ludzi. Spowiadał, odprawiał Msze Święte i prowadził nabożeństwa,
a z młodzieżą, która nazywała

go swoim „wujkiem”, bardzo
często chodził po górach.
Ci, którzy go wspominają, mówią, że było w nim coś,
co sprawiało, że przyciągał do
siebie ludzi. „Był ascetyczny,
z wyrazem stałego zamyślenia
na twarzy”; „Co wieczór przebywał w konfesjonale i kiedy
go opuszczał, a byli jeszcze ludzie do spowiedzi, przepraszał,
że już musi wyjść i mówił, kiedy wróci. Pierwszy raz widziałem takie zachowanie księdza”
– można przeczytać we wspomnieniach o św. Janie Pawle II.
Kto go inspirował do działania? Skąd brał siły i mądrość, by
prowadzić Kościół przez wiele
lat? Jakimi słowami zwracał się
do chrześcijan z całego świata? Z pomocą na poszukiwanie
odpowiedzi przychodzi akcja
„40 dni z Janem Pawłem II”.
„Chcemy przypomnieć ludziom, zwłaszcza młodym, sło-

r e k l a m a

Stanisław Kostka
na znaczku pocztowym

Z okazji Roku św. Stanisława Kostki, obchodzonego
w 2018 r. w Kościele katolickim
w Polsce, Poczta Polska wydała
znaczek poświęcony patronowi
dzieci i młodzieży. Rozpoczyna
on nową serię filatelistyczną
„Patroni Polski”. Autor znacz-

ka, artysta plastyk Bożydar
Grozdew, wykorzystał obraz Święty Stanisław Kostka autorstwa Elżbiety Plewy-Hoffmann powstały
w 1996 r. oraz roślinny motyw
ozdobny, w który wpisana jest
sylwetka białego orła w koro-

nie. Znaczek wyszedł w nakładzie 120 tys. egzemplarzy.
mp

ks. Tomasz Kancelarczyk

T
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wa papieża Polaka. Marzymy
o tym, żeby każdy, kto weźmie
udział w akcji, choć przez chwilę zastanowił się nad tym, czego
uczył Jan Paweł II. On przecież
zostawił po sobie tak wiele homilii, listów, encyklik, a my wciąż
znamy go za mało” – mówi Dominik Radziszowski, prezes Fundacji YoungTree, inicjator akcji.
Każdy, kto wypełni formularz znajdujący się pod adresem: www.40dnizJP2.pl, przez
kolejnych 40 dni będzie otrzymywał krótki cytat (w formie
SMS-a) z fragmentem nauczania św. Jana Pawła II. Dochód
z akcji zostanie przeznaczony
na cele statutowe Fundacji, która poprzez swoje działania chce
trafiać szczególnie do młodzieży, czyli do tych, którzy są przyszłością i nadzieją całego Kościoła.

Święty

Negacje, wszędzie negacje...

o, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia, jest, bo jak się okazuje, wiele osób przyznających się
nie jest kwestią żadnej wiary, bo jego początek do wyznawania wiary chrześcijańskiej, ma jednoczei dalsze trwanie jest przez nas fizycznie doświadcza- śnie problem z ideą Marszów dla Życia, nie wspomine i naukowo potwierdzone. Nie powstrzymujemy
nając już o uczestnictwie w nich.
się od zabijania siebie nawzajem dlatego, że oboCo to dla mnie, katolickiego księdza
wiązuje nas piąte przykazanie Dekalogu i groziłoz punktu teologicznego znaczy? Że taka
by nam za to dożywocie, ale dlatego że byłoby to
osoba, negując obronę życia od poczęcia,
czyste zło i według uniwersalnych wartości niemoneguje tym samym fakt, iż Jezus Chrystus
ralne.
stał się człowiekiem. Że ten mały fragmencik
Jeśli jednak przyznajemy się już w dysz Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Janem
kusji na temat obrony życia i aborcji do
Chrzcicielem, gdy żyli sobie jeszcze spobycia chrześcijaninem, to powinno to
kojnie w łonach swych mam, jest niebyć już niepodważalnym argumenistotny. Według nich Jan spotkał Jezusa
tem i dowodem nad dowody na to, że
Chrystusa Syna Bożego po raz pierwszy
jesteśmy za obroną życia od poczęcia
dopiero nad rzeką Jordan.
do naturalnej śmierci. Niestety tak nie
To trochę smutne.
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Serdeczne pozdrowienie
Ks. Tomasz Szarliński

Ojciec Benedykt Pączka, który pracuje w Republice
Środkowoafrykańskiej, otworzył na misji w Bouar
szkołę muzyczną „African Music School”. Polski kapucyn łączy w niej edukację z muzyką, bo muzyka
nie tylko rozwija wyobraźnię, ale także łagodzi tragiczne przeżycia związane z wojną, która wciąż dotyka tamtejszą społeczność.

fot. P. Gajda

W reiki i bioenergoterapii
jest dokładnie przeciwnie. Pojawia się nieokreślona moc, której
„ochrzczenie” religijnymi terminami nic nie zmieni; trzeba odbyć
rytuał, w którym bezwolnie należy się „czemuś” poddać; spotyka
się niejasny termin „samouzdrowienie” albo osobę uzdrowiciela,
której „musi się” zaufać; i wreszcie żąda się niemałych pieniędzy,
które za całą tę imprezę trzeba
ostatecznie zapłacić. A skutki, jak
wskazuje doświadczenie wielu
osób, bywają opłakane: od strat
– w najlepszym wypadku – finansowych po
opętanie. (Pewien egzorcysta twierdzi, że na
dziesięć osób zwracających się do niego o pomoc dziewięć z nich odwiedziło bioenergoterapeutę lub osobę podającą się za „uzdrowiciela”...).
Dobrze jest więc przypomnieć w odniesieniu do reiki,
bioenergoterapii i jedynie podszywającego się pod ziołolecznictwo „magicznego zielarstwa”:
„Wszelkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet
w celu zapewnienia mu zdrowia
– są w poważnej sprzeczności
z cnotą religijności” (KKK 2117).
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W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego Fika
w Przeciszowie utworzyli
żywe logo upamiętniające to
wydarzenie. Z kamizelek odblaskowych na pobliskim orliku stworzyli napis „NIEPODLEGŁA”, stawiając w sercu naszej
ojczyzny symbol Maryi. Został on otoczony dwunastoma elementami – w nawiązaniu do dwunastu gwiazd tworzących koronę Maryi. „W tym
przedsięwzięciu pragnęliśmy
zawrzeć naszą wdzięczność
Królowej Korony Polskiej,
ucząc się zaufania Bogu, dbania o honor i wierności naszej
Ojczyźnie” – wyjaśnia ks. Dominik Woch.
mp

fot. o. B. Pączka OFMCapie

fot. arch. SP nr 1 w Przeciszowie

zwykle jest niepotrzebna albo
stawiana na podstawie jakiegoś
„energetycznego rytuału”. W ziołolecznictwie wykorzystuje się
naturalne efekty działania ziół,
bez żadnego powoływania się
na „tajemne moce”. Tymczasem
tam, gdzie pojawia się odwoływanie do „energii życia”, „światła”
dla widzącego czy „mocy” uzdrowiciela, słusznie zaczynamy zadawać pytanie: skąd to się
bierze?
W tym miejscu
wchodzimy w obszar
Katechizmu Kościoła
katolickiego dotyczący pierwszego przykazania, gdzie znajdujemy sedno problemu
z reiki i bioenergoterapią. Moc uzdrawiania
– zgadzamy się – może pochodzić
od Boga. Czytamy o tym w Ewangelii. To jasne. Czytamy o tym też
w świadectwach życia świętych.
Jednak są pewne prawidłowości
dotyczące uzdrowień przez nich
dokonanych. Na przykład weźmy
o. Pio. Po pierwsze, zawsze twierdził, że to nie on uzdrawia, lecz
Jezus; po drugie, konsekwentnie
nigdy za to nie brał ani grosza; po
trzecie, odnosił uzdrowienie do
sakramentów; po czwarte, czynił to zawsze w posłuszeństwie
Kościołowi (do tego stopnia, że
gdy biskup zakazał mu działać, to
przestał to czynić).
fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Przede wszystkim chciałbym
Cię wyczulić, byś nie popełniał
częstego błędu zestawiania tego
wszystkiego razem! Wprawdzie
wspólnym mianownikiem wymienionych w pytaniu praktyk jest
zdrowie, to jednak istnieje zasadnicza różnica między reiki i bioenergoterapią a ziołolecznictwem.
To ostatnie korzysta z naturalnych właściwości przyrody, którą
człowiekowi – również dla jego
życia i zdrowia – dał do dyspozycji
Stwórca. Zioła to od wieków znane naturalne lekarstwa, natomiast
znajomość ziół i umiejętność stosowania ich w leczeniu to pewna
dziedzina medycyny, którą tylko
niesłusznie łączy się z przymiotnikiem „niekonwencjonalna”, gdyż
przez większą część historii ludzkości była to po prostu zasadnicza praktyka lecznicza i jako taka
nie wymaga odrębnej uwagi Kościoła.
Jak jednak odróżnić ziołolecznictwo od „leczenia ziołami”
przez zwykłych czy też obdarzonych „tajemnymi mocami” oszustów? W ziołolecznictwie korzysta
się z diagnozy będącej wynikiem
bardziej czy mniej złożonych, ale
zawsze jasno określonych badań,
z których można zdać sprawę,
które można jakoś udokumentować i w których nie powołuje się na żadną zewnętrzną moc
poznawczą. Tymczasem w reiki
czy bioenergoterapii diagnoza

40 dni z Janem Pawłem II
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Pytania od naszych Czytelników
Jakie jest podejście Kościoła katolickiego do kwestii bioenergoterapii, ziołolecznictwa, reiki?
Janusz

Szkoła
muzyczna
w Afryce
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Pod płaszczem
Maryi
W czasie drugiej wojny światowej w miejscu,
gdzie dziś znajduje się
Sanktuarium Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży na
warszawskich Siekierkach,
ukazała się Maryja. Widzenia, które nastoletnia Władzia Fronczak miała przez
6 lat, skończyły się, lecz
nie ustały strumienie łask,
które Matka Boża cały czas
wlewa w serca stroskanych
ludzi.

Ziarno wydaje plon

Słowa z nieba rzucone w glebę serc ludzkich zaczęły szybko
kiełkować. Na Siekierkach pojawiało się coraz więcej osób potrzebujących umocnienia w wierze. Nikt nie odszedł niepocieszony. Spełniła się zapowiedź Matki
Bożej, że w tym miejscu będzie
Jej oddawana szczególna cześć.
Obok drzewa, gdzie miały miejsce
objawienia, powstała szybko kapliczka, a później piękna świątynia,
przekształcona następnie w sanktuarium, którym opiekują się ojcowie
pijarzy.
Mimo że miejsce to znajduje się
tuż przy głośnej Trasie Siekierkowskiej, zawsze panuje tu cisza i spokój. Nie słychać aut, lecz śpiew ptaków i szum wiatru w drzewach. Nie
ma tłumów pielgrzymów i porozkładanych stoisk z dewocjonaliami, których tak dużo powstaje obok innych
sanktuariów maryjnych na świecie.
Ten klimat sprzyja modlitwie. Ludzie stale wypraszają tutaj obfite łaski, a księga cudownych uzdrowień
cały czas jest otwarta...
Piotr Czartoryski-Sziler

fot. P. Czartoryski-Sziler

To był zwykły dzień, mimo iż
w stolicy Polski trwało wojenne piekło. 3 maja 1943 r. przy pobliskim
krzyżu na Siekierkach śpiewano Litanię loretańską i zanoszono gorące prośby do Matki Bożej. Była tam
również 12-letnia Władzia. Jej wrażliwe serce cierpiało – wokół Niemcy,
a niedaleko od jej domu ukrywa się
mały żydowski chłopiec, który uciekł
z getta. Wiedziała, że tylko Maryja może go uratować. Prosiła więc
w ufnej modlitwie za niego i inne
potrzebujące pomocy osoby.
Nagle Matka Boża ukazała się
dziewczynce na tle kwitnącej wiśni.
Władzia nie spodziewała się tego.
Najpierw pojawił się więc strach
i obawa, czy to naprawdę Maryja.
Szybko jednak zdobyła tę pewność
i przełamując lęk, odbierała orędzia
z nieba, które Matka Boża, a tak-

ła:„Gdy będziecie szli moimi śladami, nie zginiecie”;„Kto będzie szedł
za Mną i za Synem moim, to Syn
mój z nim będzie”.
15 września minie dokładnie 69 lat od czasu, gdy Władzia
otrzymała ważne orędzie od Pana
Jezusa. „Krzyżują Mnie ci wszyscy,
którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię…
Nie odchodźcie ode Mnie, którzy
Mi służycie. Odchodzę, a wy proście Matkę moją, bo Ona was teraz
słucha” – powiedział dziewczynce
Chrystus.

że Pan Jezus przekazywali jej przez
6 lat. Ostatnie widzenie miało miejsce 15 września 1949 r.

Bóg żąda nawrócenia

Maryja wzywała do poprawy
życia. Często powtarzała: „Módlcie
się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać
gniewu Syna mojego, bo się lud nie
nawraca. Bóg nie chce ludzi karać.
Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia”. Jej słowa
brzmiały poważnie, a ich wymowę
potęgowała groza wojennej zawieruchy.
Matka Boża przynosiła jednak
ludziom otuchę i nadzieję, podkreślała, że nie są sami, że Bóg o nich się
troszczy. Prosiła jedynie, żeby Mu zaufać i przemienić swoje życie. Wskazywała, jak należy to uczynić. Mówi-

Więcej niż
biografia
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Popiełuszko. Biografia to nowa
książka Mileny Kindziuk poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce – kapłanowi, męczennikowi, który uczył, że „zło trzeba dobrem zwyciężać”. Publikacja zawiera nowe
fakty i nieznane dokumenty, zdjęcia i wypowiedzi
świadków. Opisuje też cuda, jakie wciąż dokonują się za wstawiennictwem kapłana męczennika.
Na ponad 900 stronach czytelnik poznaje życie i działalność
ks. Jerzego Popiełuszki. Autorka
książki spotykała się ze świadkami życia kapłana: Marianną Popiełuszko, rodzeństwem, kapłanami, z którymi pracował, a także z tymi, do których był posłany.
„Równocześnie całymi latami zapoznawałam się z tysiącami dokumentów i zdjęć znajdujących
się w archiwum księdza Jerzego
w Warszawie, którego od śmierci duchownego pieczołowicie
strzegła Katarzyna Soborak i którego po beatyfikacji przekształcono w Ośrodek Dokumentacji
Życia i Kultu Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki. Dopiero później, w miarę otwierania się archiwów państwowych,
studiowałam nowe dokumenty.
Stąd ta biografia stanowi pewnego rodzaju podsumowanie
moich wieloletnich badań nad
życiem księdza Jerzego” – napisała we wstępnie do książki Milena Kindziuk.

Oprócz szczegółowego życiorysu męczennika w publikacji znajdziemy historię procesu
kanonizacyjnego, opis uroczystości beatyfikacji, kultu, a także liczne łaski i cuda wyproszone za jego wstawiennictwem.
W Aneksie do książki zostały
umieszczone dokumenty, listy
i rękopisy, a wśród nich te, które
pisał do swojej Mamy. W książce
czytelnik znajdzie także Rozważania różańcowe księdza Jerzego
Popiełuszki wygłoszone w Bydgoszczy 19 października 1984 r.
Ksiądz kard. Stanisław Dziwisz po zapoznaniu się z publikacją dał jej taką rekomendację:
„Niezwykle poruszająca biografia Męczennika ks. Jerzego Popiełuszki. Dziękuję”. Niech ona
zachęci do wzięcia do rąk tej
niezwykle bogatej pozycji.
mp

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

Recepta na młodość
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Dla uczniów i studentów

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
przed nauką
Stwórco niewysłowiony, któryś ze skarbów swej
mądrości ustanowił trzy hierarchie Aniołów i w cudowny sposób umieścił je nad niebem empirejskim, a cały świat najpiękniej urządził:
Ty, który zwan jesteś prawdziwym źródłem
światła i mądrości oraz przyczyną wszystkiego – racz
wlać w ciemność mojego umysłu promyczek Twej
światłości, aby usunął podwójną ciemność, w której
się narodziłem – grzech i niewiedzę.
Ty, który rozwiązujesz języki dzieci, poucz mój
język i wlej w wargi moje łaskę Twojego błogosławieństwa. Daj
mi ostrość poznania, zdolność zapamiętywania, umiejętność i łatwość
uczenia się, głębokość rozumienia i obfitą łaskę mowy. Poucz mnie na
początku mej pracy, kieruj jej postępem, dopełnij i wykończ jej owoc.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

fot. Wikimedia Commons

Pan Bóg ma dla nas lekarstwo na każdą duchową dolegliwość. Jest nim Jego słowo. I choć „Boże leki” znajdziesz we wszystkich księgach Pisma Świętego, to wiele
z nich zawiera Księga Psalmów. Weź ją zatem, czytaj i rozważaj. Oto najskuteczniejsze
„pigułki” na twoje strachy i lęki:
– jeśli jesteś przygnębiony i przerażony przeciwnościami, jakie cię dotykają, i nie dostrzegasz Bożej pomocy: Ps 91,8-16; Ps 139,14-16; Ps 107,19n;
– jeśli przeżywasz strach i lęk przed tym, co ma nadejść: Ps 37,25; Ps 55,23; Ps 118,17;
– kiedy ogarnia cię lęk przed różnymi ludźmi, nie ufasz im: Ps 56,5.

fot. Wikimedia Commons

„Boże leki” na Twój lęk

„Kto wierzy w Boga i miłuje Go serdeczną miłością,
tego dusza nigdy się nie starzeje, zawsze pełna jest młodzieńczych porywów i zapału do szlachetnych czynów. Miłość Pana Boga nie tylko wiecznie odmładza duszę, ale i siły
ciała podtrzymuje, często ze starców czyni młodych, z dzieci
i niewiast odważnych bohaterów”. Takie słowa usłyszała od Matki
Bożej służebnica Boża Wanda Malczewska (1822-1896).
fot. Wikimedia Commons

Pan Bóg obdarzył każdego z nas szczególnym
osobistym opiekunem. Jest nim nieposiadający ciała
duch – Anioł Stróż. „Życie ludzkie – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego – od dzieciństwa aż
do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem
aniołów. «Każdy wierny ma u swego boku anioła
jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia»”.
Anioł czuwa nad nami i chroni przed niebezpieczeństwami mogącymi zagrozić nam w osiągnięciu
zbawienia wiecznego, pomaga nam i inspiruje nas
w odrzucaniu zła i dążeniu do dobra, ale musi respektować naszą wolną wolę. Nie uchroni nas zatem
od cierpień, które – nie słuchając jego „podszeptów”
docierających do nas za pośrednictwem głosu su- Anioł Stróż, mal. Bernhard Prokhorst
mienia, słów przyjaciół, zewnętrznych zdarzeń
– ściągniemy na siebie z własnej woli lub które – dla dobra naszej duszy – dopuści sam
Bóg. „Powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu Aniołowi Stróżowi,
powinniśmy go czcić i wzywać jego pomocy, postępować za jego natchnieniem i dziękować mu za jego ciągłą opiekę” – naucza Katechizm katolicki św. Piusa X.
Nasz anioł ma do nas „anielską cierpliwość” – jest spokojny w każdej sytuacji, bo
wie, że nad wszystkim czuwa sam Bóg.
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za: facebookowa strona Wydziału Teologicznego UKSW
(tłum. Piotr F.J. Lipiński)
stronę przygotował Henryk Bejda

