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Młodzież
w Panamie

Ostrzeżenie
z Kibeho
37 lat temu
Nathalie
Mukamazimpaka
spotkała się
z Matką Bożą

Cudowna
pomoc
Ojca Pio

Błogosławiony
Michał Giedroyć

W Panamie trwają 34. Światowe Dni Młodzieży. Bierze w nich
udział trzy i pół tysiąca Polaków. Na ŚDM do Panamy przybyła oryginalna figurka Matki Bożej Fatimskiej. Młodym towarzyszą także relikwie krwi św. Jana Pawła II.
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Już we wtorek 22 stycznia
w Panamie rozpoczęły się 34. Światowe Dni Młodzieży. Bierze w nich
udział trzy i pół tysiąca Polaków.
W programie spotkania znajduje się
wiele polskich akcentów. Dla tych,
którzy nie mogli wyjechać do Panamy, w wielu miastach Polski zostały
przygotowane specjalne spotkania,
w czasie których będzie można się
łączyć z młodzieżą całego świata.
Hasłem panamskiego spotkania są słowa „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Zgodnie z tradycją spotkań młodych,
uczestnicy z całego świata gromadzą się wspólnie podczas pięciu
głównych uroczystości: Mszy Świę-

Młodzi idą razem naprzód, aby głosić
Chrystusa
Rozmowa z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, sekretarzem św. Jana Pawła II

obrazów Kościoła, który jest zawsze młody, dynamiczny i żywy.
Dziś bez przesady możemy powiedzieć, że Nowa Ewangelizacja
ma swoje źródła właśnie w tych
niezwykłych spotkaniach wiary.
Zaczęło się bardzo skromnie...
W dziele Światowych Dni Młodzieży jest obecny Duch Święty, a On ze skromnych ludzkich
wysiłków tworzy potężne dzieła
Boże. Doświadczają tego wszyscy: młodzież uczestnicząca
w tych spotkaniach, organizatorzy, gospodarze. Każdy z tych
przystanków w wielkiej piel-

grzymce wiary młodego Kościoła
miał swój niepowtarzalny charakter i każdy wnosił do doświadczenia ŚDM nowe elementy. Tak buduje się ta rzeczywistość. Warto
pamiętać o tym, że Światowe
Dni Młodzieży odmieniają nie
tylko serca młodych ludzi, lecz
także tych, którzy ich goszczą.
Rodzą się więzy przyjaźni, której
źródłem jest sam Bóg, dlatego
przestają mieć znaczenie różnice
kulturowe, inny język, tradycje
czy narodowość. Niemal namacalnie doświadczamy powszechności Kościoła zgromadzonego
– wraz z papieżem, biskupami
i kapłanami – wokół Chrystusa,
który jest najlepszą odpowiedzią
na dylematy młodości.
Od początku tym spotkaniom
towarzyszy ich inicjator, św. Jan
Paweł II. Najpierw jako papież,
a teraz jako święty patron. Pamięć o nim jest ciągle żywa, choć
w Światowych Dniach Młodzieży
uczestniczą ludzie, którzy go nie
znali. Powoli wkracza też pokolenie tych, którzy urodzili się już
po jego odejściu do domu Ojca.
Jednak jego miłość do młodych,
wskazówki, jakich im udzielał,
troska, jaką otaczał swoich młodych przyjaciół, pozostają wciąż
aktualne. Nawet miejsce w Panamie, gdzie będą się odbywać
główne uroczystości, to plac Jana

Pawła II. Podarowałem Panamie
relikwie świętego papieża. Będą
się one znajdować w ołtarzu,
który konsekruje Ojciec Święty
Franciszek.
Co jest w tych spotkaniach, że
młodzież chce w nich uczestniczyć?
Młodzi odkrywają Jezusa i spotykają się z Jego miłością. To jest
początek przemiany ich serc. Na
ulicach, placach, w kościołach widzimy w czasie ŚDM grupy radosnych, rozśpiewanych, tańczących
ludzi. W ten sposób wyrażają swoją wiarę, ale nie to jest istotą tych
spotkań. Najważniejsze rzeczy
dzieją się w ich sercach, w ciszy,
na klęczkach przed Najświętszym
Sakramentem. Wielu w czasie
tych dni idzie do spowiedzi, naprawia swoje życie. To czas wielkiej odnowy. Młodzi idą razem
naprzód, aby głosić Chrystusa
współczesnemu światu.
Jakie przesłania z poprzednich
ŚDM wciąż brzmią w uszach Eminencji?
Ojciec Święty Franciszek mówił
młodym w Krakowie, że trzeba
zejść z kanapy, ubrać buty wyczynowe i iść do przodu, że trzeba
wziąć w swoje ręce przyszłość. To
chyba najsłynniejsze przesłanie
z tego czasu. Młodzi wzięli sobie
te słowa do serca i widać, że starają się angażować w służbę drugiemu człowiekowi, w przemianę
świata, w jakim żyją. Papież z troską mówił też o „młodych emerytach”, ludziach, którzy stracili radość życia, są bierni i sfrustrowani

Młodym towarzyszy 400 biskupów. Pomocą służy im 37 tysięcy wolontariuszy, zaś relacjonować
ŚDM ma 1700 akredytowanych
dziennikarzy.
Według metropolity Panamy
jednym z głównych celów najbliższego ŚDM jest „wzbudzenie nadziei wśród młodych ludzi” z Ameryki Środkowej, doświadczających
trudnych zjawisk: emigracji, handlu narkotykami, przemocy. „Staramy się, by środkowoamerykańska
młodzież podczas ŚDM przeżyła
wyjątkowe doświadczenie życiowe” – stwierdził hierarcha. Dodał,
że papież Franciszek przyjedzie do
Panamy, aby zapalić ten „płomień
nadziei”.
pomimo młodego wieku. Wskazał
im, że źródłem radości i życia jest
miłosierny Jezus, który przebacza
i obdarza miłością nadającą sens
życiu.
Jan Paweł II mówił trochę innym
językiem. Stawiał przed młodymi ambitne zadanie dążenia do
świętości, która oznacza odpowiedzialność za wiarę i jej kształt
w codzienności. „Nie lękajcie się
być ludźmi świętymi” – nawoływał. Zależało mu na ich zbawieniu, na tym, by zrozumieli, że od
tego, w jaki sposób przeżyją swoje młode lata, zależy nie tylko ich
przyszłość, lecz także przyszłość
Kościoła i społeczeństw, w których żyją.
Nie wszyscy będą mogli być
w Panamie. Jak przeżyć te dni tu,
w Polsce, aby z nich skorzystać?
Pomogą w tym transmisje telewizyjne, dzięki którym tworzy się globalna wspólnota ducha. Warto też
sięgać w tym czasie do wygłaszanych tekstów papieskich, medytować je i pytać, co one oznaczają
konkretnie dla mnie i dla mojej
wspólnoty. Namawiam do odprawienia drogi krzyżowej na podstawie tekstu, który będzie rozważany
w Panamie. Poza tym jest wiele inicjatyw w całej Polsce, które stanowią duchowy telemost z młodzieżą i Ojcem Świętym. Przykładem
jest choćby krakowskie spotkanie
w Centrum Jana Pawła II „Panama
w Krakowie”. Trzeba potraktować
ten czas jak wyjątkowy dar. Trzeba
znaleźć w tych dniach chwile ciszy
i modlitwy. To z pewnością przyniesie owoce.

Grupa z archidiecezji krakowskiej w diecezji Chitre
Na ŚDM do Panamy przybyła oryginalna figurka Matki Bożej Fatimskiej. Młodym towarzyszyć będą także relikwie krwi
św. Jana Pawła II. Umieszczone zostały w srebrnym relikwiarzu w kształcie księgi.
Do Panamy na ŚDM przypłynął – w ramach rejsu niepodległości – „Dar Młodzieży”.
Ksiądz Jerzy Limanówka, prezes
pallotyńskiej fundacji misyjnej
salvatti.pl, a zarazem współorganizator rejsu powiedział: „Do
Panamy wyruszyliśmy z Krakowa, gdzie odbywały się poprzednie ŚDM. Stąd zabraliśmy
przede wszystkim Jana Pawła
II oraz iskrę miłosierdzia, która
tam została poczęta i stąd ruszyła w świat. Zabraliśmy także
wszystkim orędzie Jana Pawła II
o miłosierdziu”.
Kapłan informuje, że „Darem Młodzieży” przypłynęło
300 młodych Polaków, którzy
pięknie promują Polskę i godnie ją reprezentują.

Wylosuj
patrona na
2019 rok!

Polacy są najliczniejszą grupą z Europy podczas ŚDM. Do
Panamy zabrali z sobą obraz
św. Jana Pawła II, który
w grudniu w Krakowie poświęcił ks. kard. Stanisław
Dziwisz.
W ramach Festiwalu Młodych można było zwiedzić
wystawy: Polskie Madonny (ekspozycja w Muzeum
Kanału Panamskiego) oraz
Święty Jan Paweł II o kulturze
(ekspozycja w kościele Matki
Bożej z Guadalupe). Pod koniec listopada do Panamy
dotarła także na ŚDM Ikona
Matki Bożej Częstochowskiej
„Od Oceanu do Oceanu”, wędrująca przez świat w obronie cywilizacji życia.

„Płyniemy przede wszystkim
na spotkanie z Panem Jezusem.
Mamy nadzieję, że papież pojawi
się na statku. Młodzież nagrała dla
niego bardzo piękne zaproszenie
fot. M. Pabis

trwa ona nieprzerwanie. Światowe Dni Młodzieży stają się doświadczeniem kolejnych pokoleń
młodych i kolejnych papieży. Stanowią jeden z najpiękniejszych
fot. M. Pabis

Jak zrodził się pomysł ŚDM?
Źródłem tej idei była miłość papieża do ludzi młodych. Korzeni
należy szukać w Krakowie, gdzie
ks. Karol Wojtyła tworzył duszpasterstwo młodzieży. Światowe
Dni Młodych rodziły się, choć nikt
o tym oczywiście nie mógł wtedy
wiedzieć, w górach i na kajakach,
podczas rozmów z młodymi i na
wspólnej modlitwie. Już wtedy
papież rozumiał to, o czym dziś
w Kościele mówi się głośno: młodym trzeba towarzyszyć. On im
towarzyszył, był dla nich przewodnikiem i autorytetem przede
wszystkim dlatego, że świadczył
o Bogu i Ewangelii całym swoim
życiem. Młodzi mu ufali, bo był
autentyczny.
Z tym doświadczeniem wyjechał
na konklawe. Wiemy o tym, że tuż
po inauguracji pontyfikatu powiedział do młodzieży: „Jesteście
moją nadzieją. Jesteście nadzieją Kościoła”. Był o tym głęboko
przekonany, o czym świadczyły
jego kolejne spotkania z młodymi: w Rzymie i w wielu miejscach
świata, gdzie przybywał jako
pasterz Kościoła. Te spotkania
ostatecznie znalazły swój pełny
wyraz w wielkiej sprawie Światowych Dni Młodzieży, które są pielgrzymką papieża i młodych przez
ziemię. O tym, jak genialna była
papieska intuicja, świadczy to, że

tej na otwarcie, ceremonii powitania Ojca Świętego Franciszka, drogi krzyżowej, czuwania z papieżem
i niedzielnej Mszy Świętej Posłania,
która będzie wieńczyć spotkanie.
Na Światowe Dni Młodzieży zapisało się ponad 250 tysięcy młodych ludzi ze 155 krajów.
Wśród pielgrzymów są katolicy
z Palestyny, Kuby (450 osób) i Chin
(243), a także tysiące młodych należących do ludności tubylczej.
Arcybiskup José Domingo
Ulloa Mendieta, szef lokalnego
komitetu organizacyjnego, przewiduje, że we Mszy Świętej kończącej ŚDM – 27 stycznia – spodziewany jest udział 800 tysięcy ludzi,
w tym wielu mieszkańców miasta.

fot. ks. Ł. Michalczewski

fot. ks. Ł. Michalczewski

34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie

Grupa polskiej młodzieży z bazyliki Mariackiej w Krakowie.
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– mówi i dodaje, że młodzież robi
przepiękny prezent dla papieża:
– Zabieramy z sobą dwóch Senegalczyków, zafundowaliśmy im
pobyt na ŚDM. Kiedy «Dar Młodzieży» przepływał przez Indonezję, było na jednej z wysp trzęsienie ziemi i tsunami. Zorganizowa-

liśmy więc zbiórkę na odbudowę
ich domów” – mówi.
Wśród młodych Polaków jest
Maria Wasilewska, która wyznaje,
że zarówno rejs, jak i udział w ŚDM
to dla niej ogromna przygoda.
„Z radością czekamy na Panamę
– mówi i dodaje, że ŚDM przed
trzema laty były dla niej wielkim
przeżyciem. – Bardzo się cieszę,
że będę w Panamie. Mam nadzieję, że będzie tam dużo radości. To,
co przeżyjemy, na pewno umocni nas w wierze. Będziemy także
mieć tam możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami”
– mówiła nam przed podróżą.
23 stycznia przy „Darze Młodzieży” zaplanowano specjalne
wydarzenie, w czasie którego promowano Polskę.

Święta Siostra Faustyna
pragnęła, aby Ktoś z nieba
towarzyszył jej dniom w każdym nowym roku. Idąc za
jej przykładem, tysiące ludzi bierze udział w losowaniu patrona dla siebie. Także
i ty możesz wejść na stronę
www.faustyna.pl i wylosować dla siebie szczególnego opiekuna w niebie.
„Niech święci patronowie wspierają nas, niech
pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć
w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga” – zachęcają siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia,
które od kilku lat organizują akcję.

Drodzy Czytelnicy!
Przed nami cały
2019 rok, a my rozpoczynamy go z„Dobrymi Nowinami”. Przynosimy Wam garść informacji o tym, co
aktualne, dobre i piękne. Chcemy wraz
z Wami przeżywać najbliższe dni, czyli
Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
Na stronach naszego magazynu
zapoznamy Was z objawieniami w Kibeho, które miały miejsce niecałe 40 lat
temu, a wciąż są wielkim ostrzeżeniem
dla świata. Bezdomny Andrzej podzieli się swoim wzruszającym świadectwem. Opowiemy również o tym, że
w czasie naszego pobytu w Neapolu
odkryliśmy obraz zatytułowany Dusza
potępiona i przedstawimy Wam przesłanie, jakie niósł i wciąż niesie.
Przed nami kolejne miesiące. Nie
będzie to łatwy czas dla „Dobrych Nowin”. Od tego roku nasz strategiczny
partner nie będzie już dokładał nam
brakujących pieniędzy na wydawanie
gazety. Stawia nas to w bardzo trudnej sytuacji. Jednocześnie w naszych
uszach wciąż brzmią słowa św. Maksymiliana Kolbego, który ostrzegał, że
jeśli nie będzie katolickich mediów, to
nasze świątynie zostaną puste. Widzimy, że wciąż spadają nakłady płatnych
katolickich gazet. Jednocześnie, mimo
cyfryzacji świata, wciąż jest ogromne
zapotrzebowanie na „Dobre Nowiny”.
Nie chcemy zatem rezygnować z naszego wspólnego projektu ewangelizacyjnego. Prosimy Was więc o pomoc.
Wielu z Was już to czyni, za co ogromnie dziękujemy. Każde wsparcie czy
to datkiem czy reklamą, jest dla nas
ogromnie ważne. Od każdego z nas zależeć będzie, czy„Dobre Nowiny” będą
się ukazywać w kolejnych miesiącach.
Polecamy się Waszej pamięci.
Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Modlitwa w intencji „Dobrych Nowin”

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.

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.

Prosimy więc, Panie Jezu, pomagaj im w tym dziele! Niech Duch
Święty daje natchnienie dziennikarzom, by dobrze wybierali tematy,
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.

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

BIURO reklamY:
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
Fundraising i zamówienia GAZETY:
dobrenowiny@dobrenowiny.pl
tel. 515 766 172
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Ostrzeżenie z Kibeho
świadkiem ludobójstwa w Rwandzie. W kaplicy pallotynów w Kigali schronili się ludzie, a on donosił
im wodę i jedzenie. Jak przypomina, w jednym z objawień Matka
Boża powiedziała do Nathalie, że
misjonarze z Polski uratują Kościół
w Rwandzie. „Gdy wojna się zaczęła 1 października 1990 r., nas, Polaków – misjonarzy i misjonarek
– było tam 90, w tym 45 pallotynów. W czasie tej wojny nikt z nas
nie zginął” – podkreśla br. Olejko,
dodając, że nieraz miały miejsca
tragiczne zdarzenia, ale wszyscy
przeżyli.

Uznane przez Kościół

Maryja sama wyjaśniła powód swojego zejścia na ziemię.
Mówiła: „Przyszłam, aby przypomnieć wam to, co zapomnieliście.
Przyszłam powiedzieć wam, że źle
dzieje się na świecie i dlatego proszę was o modlitwę; chcę przypomnieć wam właściwą drogę życia
i prosić, abyście zaczęli praktykować chrześcijańskie cnoty, przede
wszystkim cnotę pokory i miłości. Przyszłam powiedzieć wam,

że musicie pokutować, i co macie
czynić, aby pożądliwości waszego
ciała nie wzięły górę nad duchem:
musicie umartwiać się, czynić pokutę i podejmować posty”.
Matka Boża prosiła: „Moje
dzieci, módlcie się, módlcie się!
Idźcie codziennie drogą Ewangelii. Dzieci moje, dzieci moje!
Wszystkich was błogosławię.
Moje błogosławieństwo jest darem nie tylko dla tych, którzy

Alphonsine Mumureke od dzieciństwa była
pobożna i kochała Matkę Bożą. 28 listopada
1981 r. nagle usłyszała wołanie: „Dziecko moje!”.
Dziewczyna uklękła i uczyniła znak krzyża. Zobaczyła piękną kobietę ubraną w białą tunikę
i biały welon. Ręce miała złożone na wysokości
piersi, z palcami skierowanymi do góry. Alphonsine od razu spytała: „Pani, kim jesteś?” i usłyszała zadziwiającą odpowiedź: „Jestem Matką Słowa. Co w religii jest najbliższe twemu sercu?”.
„Kocham Boga i Jego Matkę. Dała nam Dzieciątko, które i nas odkupiło” – odpowiedziała
bez wahania. Wówczas Maryja rzekła: „Pragnę,
aby twoje koleżanki miały wiarę, gdyż nie wierzą dość mocno”.
Alphonsine, zwracając się do Matki Bożej, używała zwrotu „Umubyeyi”, co w języku
kinyarwanda znaczy: „Mamusiu”. 25 czerwca
1982 r. dziewczyna zapytała Maryję, czy bra-

przyszli do Kibeho, ale dla całego
świata. Jak wam już mówiłam, ale
powtórzę to jeszcze raz, jesteście
moją radością! (...) Niech nie przestraszą was tragedie, które na was
spadną, bo ponad wszystkim jest
Bóg. Dzieci moje, kocham was!
Kocham was! Kocham was! Bo
widziałam, że Mnie potrzebujecie”
– to słowa samej Matki Bożej, które wypowiedziała 28 listopada
1989 r. w Kibeho w Rwandzie.

kiem szacunku będzie nazywać Ją „Disi we”,
co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Kochanie”. Matka Boża powiedziała do niej wtedy: „Kiedy dziecko jest bez zarzutu wobec swojej matki, mówi jej wszystko, co nosi w sercu.
(...) Lubię, kiedy dziecko bawi się ze Mną, gdyż
dla Mnie jest to najpiękniejszym znakiem jego
zaufania i miłości. Wszyscy, którym się to nie
podoba, nie rozumieją tajemnic Bożych. Bądźcie wobec Mnie jak małe dzieci, ponieważ lubię was pieścić. Czy gdybym była na was zagniewana, mielibyście odwagę tak się do Mnie
zwracać? Każda matka woli raczej pieścić swoje dziecko, aby umiało mówić jej o wszystkim,
co chce. Nie należy bać się własnej matki”.
Przekazując orędzie Matki Bożej, Alphonsine mówiła, że Maryja przybyła do Kibeho,
aby przygotować świat na przyjście swojego
Syna.

Matka Boża przedstawiła
w Rwandzie straszliwą przyszłość:
śmiertelne walki, strumienie krwi,
otwartą przepaść i stosy ciał... Rok
później powiedziała: „Świat jest
krwiożerczy (...), grzechy są liczniejsze niż krople wody w morzu
(...) Świat biegnie ku zgubie...”. To
wszystko wypełniło się...
Brat Zdzisław Olejko od ponad
30 lat pracuje na misjach w Rwandzie w Kigali, 160 km od Kibeho. Był

Do zbadania objawień w Kibeho zostało powołanych kilka komisji. Po zapoznaniu się z wynikami
badań, 29 czerwca 2001 r. objawienia Matki Bożej dziewczętom
w Kibeho, w Rwandzie, zostały
uznane za autentyczne. W czasie
uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej w katedrze w Gikongoro został promulgowany dekret
w tej sprawie.
Z długiej listy domniemanych
widzących w Kibeho biskup wskazał jako autentyczne tylko trzy osoby. „Tylko trzy pierwsze widzące
zasługują na to, aby ich objawienia uznać za autentyczne. Są to
Alphonsine MUMUREKE, Nathalie
MUKAMAZIMPAKA i Marie Claire
MUKANGANGO. Widzące mówią,
że widziały Maryję ze złożonymi rękoma, a innym razem z rozpostartymi” – czytamy w dokumencie.

Biskup Celestin Hakizimana z diecezji Gikongoro, do której należy Kibeho,
z wizjonerką Nathalie Mukamazimpaka.

Szerzy orędzie Maryi

Brat Zdzisław Olejko, pallotyn,
często pielgrzymuje do Matki Bożej. To on zapoczątkował tam piesze pielgrzymki do sanktuarium.
„Ludzie przysyłają mi różne intencje i ja zanoszę je Matce Bożej”
– mówi. Podkreśla, że każdego
dnia modli się do Matki Bożej z Kibeho na różańcu. „Czuję bliską

więź z Matką Bożą. Ona już kilka
razy uratowała mi życie. Siedem
razy otarłem się o śmierć” – mówi.
Brat Olejko opowiada też o łaskach wyproszonych u Matki Bożej. „Kiedyś przyjechał do sanktuarium chłopak o kulach z Ugandy.
Czuł taką wewnętrzną potrzebę.
W pewnym momencie usłyszał
wewnętrzny głos, żeby zostawił te
kule. Zrobił to, gdyż został uzdrowiony” – opowiada.
Zakonnik mówi także o małżeństwach z Polski, dla których
przez wstawiennictwo Matki Bożej z Kibeho wyprosił potomstwo.
„Jedna rodzina z Pruszkowa miała
syna, a bardzo chcieli mieć drugie dziecko. Gdy przyjechałem
w 2011 r., mama prosiła mnie, żebym pomodlił się za jej córkę, gdyż
ma problem z poczęciem dziecka. Dałem im figurkę Matki Bożej,
sam w czasie pielgrzymki pieszej
z Warszawy do Częstochowy modliłem się w tej intencji i poleciłem
im też modlitwę. Za jakiś czas zadzwoniłem do nich, a oni zaprosili mnie do siebie. Przyjechałem,
a tam zebrała się cała rodzina. Kiedy siedzieliśmy tak i rozmawialiśmy, powiedzieli mi, że Renatka
jest w ciąży – wspomina i dodaje, że kilka miesięcy później przyszedł na świat zdrowy chłopiec.
– Ta rodzina w dowód wdzięczności chce przyjechać do Kibeho i tam na miejscu podziękować
Matce Bożej za otrzymaną łaskę” –
mówi zakonnik.
fot. z arch. br. Z. Olejki

Nathalie Mukamazimpaka od dziecka dużo się modliła i była
nawet odpowiedzialna za Legion Maryi. Przełomem w jej życiu
stał się dzień, a raczej wieczór 12 stycznia 1982 r. Wtedy ukazała
się jej po raz pierwszy Matka Boża. Orędzie, jakie przekazuje ludziom Maryja przez Nathalie, dotyczy pokory, gotowości pełnienia woli Bożej, ofiarowania siebie, miłości i pogłębienia modlitwy.
5 sierpnia 1982 r. Maryja przekazała przez wizjonerkę wstrząsające słowa: „Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych.
Kiedy zaczniecie czynić to, o co was proszę? Jesteście obojętni na
wszystkie Moje wezwania. Kiedy zaczniecie interesować się tym,
co pragnę wam powiedzieć? Daję wam wiele znaków, a ciągle nie
wierzycie. Jak długo jeszcze będziecie głusi na Moje wezwania?”.
Matka Boża mówiła także, że świat jest chory, że ludzie muszą dużo się modlić za świat i żałować za grzechy. Często prosiła:
„Obudźcie się, wstańcie, obmyjcie się i bądźcie czujni”.
Nathalie Mukamazimpaka przejęła się słowami Matki Bożej.
Kiedy Maryja wyjaśniła jej, że poprzez cierpienie uratuje siebie
i innych ludzi, sama weszła na drogę cierpienia ekspiacyjnego.

fot. M. Pabis

Ponad 30 lat temu Matka Boża płakała w Kibeho
w Rwandzie. Ubolewała nad tym, że ludzie nie wierzą w Jej Syna, że mają zatwardziałe serca. Skarżyła
się na nasze złe zachowanie, które charakteryzuje
rozwiązłość obyczajów, upodobanie do zła, ciągły
brak posłuchu dla Przykazań Bożych. Przesłanie,
które stamtąd płynie, jest wciąż aktualne.
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Brat Zdzisław Olejko
Kiedy rozpoczęły się objawienia, Marie Claire była ich przeciwniczką, a nawet uważała Alphonsine Mumureke za obłąkaną. Jakże wielkie musiało być jej zdziwienie, kiedy 2 marca 1982 r. sama
ujrzała Matkę Bożą!
Maryja prosiła wizjonerkę, by przypomniała ludzkości niezwykłą modlitwę – Koronkę do
Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny. Już podczas pierwszego objawienia Maryja powiedziała do dziewczyny: „Żałuj za grzechy! Żałuj za grzechy! Żałuj za grzechy! Nie zwracam się tylko
do ciebie, lecz do wszystkich. Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś
popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił. Proszę was, żałujcie za grzechy. Jeśli będziecie
odmawiać tę koronkę, rozważając ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy. Dzisiaj
wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam
wam o tym przypomnieć, szczególnie tu, w Rwandzie, gdyż znajduję tu jeszcze ludzi pokornych,
którzy nie są przywiązani do bogactw ani do pieniędzy”.
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Nie było specjalnej ceremonii beatyfikacyjnej, a jednak
przybył nam nowy polski błogosławiony. 8 listopada 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek – dokonując tzw. beatyfikacji równoważnej, czyli potwierdzenia istniejącego od wieków kultu – ogłosił błogosławionym Michała Giedroycia – żyjącego
w XV w. zakonnika z Krakowa.

Deszcz

Zniszczenie Sodomy i Gomory, mal. Pieter Schoubroeck

siarki i ognia

Opowieści biblijne to nie mity ani bajki. Kolejna z nich
znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Po potopie i pomniejszych historiach przyszedł czas na rozwiązanie zagadki zagłady Sodomy i Gomory.

Według Biblii (Rdz 19) Sodoma i Gomora zostały zniszczone przez samego
Boga. Była to kara za zepsucie obyczajów, „bardzo ciężkie występki”, a zwłaszcza tzw. grzech sodomski, którego dopuszczali się mieszkańcy tych miast. Po
wyjściu z Sodomy uratowanego przez
Boga Lota i jego rodziny, Pan „spuścił na
Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia
od Pana «z nieba». I tak zniszczył te miasta i całą okolicę wraz ze wszystkimi
mieszkańcami miast, a także roślinność”.
Zagładę z oddali widział Abraham: „I gdy
spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na
cały obszar dokoła, zobaczył unoszący
się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby
z pieca w którym topią metal”.
Od wielu lat amerykańscy naukowcy pod kierunkiem profesorów Stevena
Collinsa i Phillipa Silvii prowadzą wykopaliska i badania w Jordanii, na północ
od Morza Martwego, na stanowisku
Tall el-Hammam (utożsamianego przez
prof. Collinsa z biblijną Sodomą).
Naukowcy doszli do zaskakujących wniosków. Ich zdaniem te wielkie
i ludne miasta (a także wszystkie inne
w krainie Kikkar) zostały zniszczone
3700 lat temu w epoce brązu w szczycie swego cywilizacyjnego rozkwitu,
a przyczynić się miała do tego zagłada
– „ogień z nieba”, kosmiczna eksplozja
ciała niebieskiego (najprawdopodobniej meteorytu).

Kosmiczna katastrofa – wybuch, który
nastąpił ok. 1 km nad ziemią – wyzwoliła
potężną energię (moc wybuchu oszacowano na 10 megaton) i ekstremalnie
wysoką temperaturę (ok. 8 do 12 tys. °C!),
doszczętnie pustosząc teren o powierzchni ok. 500 km2. Wszyscy mieszkańcy krainy Kikkar (ok. 45-60 tys. ludzi) ponieśli
natychmiastową śmierć, ich domy z cegły
mułowej w mgnieniu oka zostały zmiecione z powierzchni ziemi, a żyzna niegdyś
gleba tych terenów na ponad 600-700 lat
stała się jałowa (przez – związane z falą
uderzeniową – zanieczyszczenie solą
z wód pobliskiego Morza Martwego). Naukowcy porównywali to do wybuchów
w Rosji (eksplozji meteorytu w 2013 r. nad
Czelabińskiem, która miała siłę 500 kiloton
i nastąpiła 10 km nad ziemią, oraz wybuchu meteorytu tunguskiego w 1908 r.
o sile 20 megaton, 10 km nad ziemią, który zniszczył obszar ok. 2000 km2).
Do tej pory archeologowie wiązali zagładę miast w południowej części
doliny Jordanu głównie ze wstrząsem
tektonicznym, ale hipoteza o wybuchu meteorytu w znacznie większym
stopniu pasuje do biblijnego opisu
i ma większe pokrycie w śladach (m.in.
w zmianach na powierzchni ceramiki,
w glebie i w skałach) znajdowanych na
terenie wykopalisk.
hb

wangeliczny nakaz dzielenia się
wiarą z tymi, którzy nie poznali
Chrystusa, na co dzień podejmują misjonarze i misjonarki. Obecnie
z Polski posługują na misjach 2004
osoby w 99 krajach. Są wśród nich
zarówno kapłani diecezjalni i zakonni, jak i siostry zakonne oraz osoby
świeckie. Pracują w: Afryce, Azji i Oceanii, a także w obu Amerykach. Każdego dnia pokonują wiele trudności,
aby docierać do ludzi żyjących w buszu, na pustyni lub wśród stepów. Idą
do slumsów wielkich metropolii i do
faveli. Niekiedy, nie mogąc otwarcie
mówić o swej wierze, głoszą Chrystusa poprzez dzieła miłosierdzia i cichą
służbę chorym oraz opuszczonym.
Wszędzie są blisko ubogich, wykluczonych społecznie, ekonomicznie i kulturowo, dyskryminowanych
i traktowanych z pogardą. W mocy
Ducha Świętego dokonują rzeczy
zwykłych – niezwykłych!

Razem z nimi

My również, z mocy chrztu świętego, jesteśmy uczniami-misjonarzami. Mamy obowiązek wspierania
misjonarek i misjonarzy modlitwą,
cierpieniem ofiarowanym w ich intencji oraz pomagania im materialnie i finansowo. Nie możemy pozo-
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Pomagajmy misjonarzom

r e klama

stawić ich bez pomocy. To dzięki naszej ofiarności misjonarze realizują
wiele dzieł charytatywnych, medycznych i ewangelizacyjnych. Dają nadzieję tym, którzy żyją w dramatycznie ciężkich warunkach. Troszczą się
o dzieci, zapewniając im możliwość
uczenia się. Trudno wyobrazić sobie
współczesną Afrykę lub wiele innych
zakątków świata bez pomocy misjonarzy. Bez przedszkoli i szkół, sierocińców i hospicjów, ośrodków zdrowia,
szpitali i aptek, schronisk dla bezdomnych i umierających.
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
od 10 lat zbiera fundusze poprzez
SMS-a o treści „Misje” wysyłanego na
numer tel. 72 032 (koszt 2,46 zł z VAT).
Na 2019 r. „Ad Gentes” planuje realizację pięciu projektów pomocowych.
W stolicy Ekwadoru wspieramy finansowo pracę świetlicy dla dzieci ulicy,
gdzie otrzymują żywność i odzież.
W Ayos (Kamerun) dofinansowujemy
z SMS-a dożywianie dzieci w ochronce prowadzonej przez ojców paulinów oraz jej remont i rozbudowę.
W tym roku zbieramy również środ-

Z przyczyn

ki na założenie instalacji elektrycznej
w izbie porodowej w Dubie (DRK)
i remont przedszkola prowadzonego
w Betrua (Kamerun) przez siostry dominikanki. Ostatnim projektem finansowanym z SMS-a o treści „Misje” jest
zakup lekarstw dla ubogich chorych
w diecezji Mbalmayo w Kamerunie.
Opiekują się nimi siostry opatrznościanki z Ayos. „Pragnę zakupić lekarstwa na malarię dla dzieci i dorosłych,
witaminy i żelazo dla anemików. Niektórzy potrzebują antybiotyków, by
leczyć stany zapalne i choroby” – pisze s. Celestyna Pudło.
Dołączmy do darczyńców misji w prosty sposób. Możemy to czynić przez cały rok, wysyłając SMS-a.
Dzięki życzliwości operatorów sieci
komórkowych, którzy udostępniają
numer charytatywnie, całość pozyskanych pieniędzy przekazujemy na
realizację tych projektów. Każdego
roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” pozyskiwało średnio ok. 120-160 tys.
zł. Udało się już wspomóc ponad
55 dzieł na misjach.
Ks. Zbigniew Sobolewski

Rytmy

życia

naturalnych...
Poprzednik św. Jana Pawła II – Jan Paweł I,
Albino Luciani – zmarł na serce po tym,
jak zlekceważył pierwsze symptomy choroby. Do takiego wniosku doszła włoska
dziennikarka Stefania Falasca. Wyniki
swojego dziennikarskiego śledztwa opublikowała w książce: Papa Luciani: Kronika śmierci. Potwierdziło się, że pogłoski,
iż do śmierci papieża ktoś się przyczynił,
nie są prawdziwe.
Nagła i niespodziewana śmierć Jana Pawła I 28 września 1978 r. po zaledwie 33 dniach
zasiadania na Stolicy Piotrowej wywołała falę
spekulacji. Sugerowano, że nie nastąpiła ona
z przyczyn naturalnych, insynuowano nawet
morderstwo. Stefania Falasca – po zbadaniu
raportów medycznych, dokumentów watykańskich i świadectw świadków – doszła jednak do odmiennego wniosku. Jak było?
Wieczorem – tuż przed śmiercią – w czasie nieszporów przez pięć minut papież
odczuwał silny ból w klatce piersiowej. Jan

fot. Wikimedia Commons, CC 0

Błogosławiony Michał Giedroyć
wywodził się ponoć z możnego
książęcego rodu litewskiego. Od
dzieciństwa był jednak chorowity,
karłowaty i miał jedną nogę krótszą.
Nie mogąc zostać rycerzem, jeszcze
na Litwie wstąpił do klasztoru kanoników regularnych od pokuty. Studiował na Akademii Krakowskiej,
uzyskując tytuł bakałarza filozofii.
Mimo że mógł zostać księdzem,
poprzestał na ślubach zakonnych
i jako brat laik do końca życia poświęcił się pracy zakrystiana w kościele św. Marka w Krakowie.
Był człowiekiem niezwykłej
pobożności, skromności i pokory.
Mieszkał w maleńkiej celi, w której
– jak pisał jego biograf – „nie wyźrzał (...) nic inszego, iedno ziemia
łószkiem była, pościel słoma, sprzęt
iego paciorki, a rozga zawieszona
dla dyscypliny”. Dni i noce spędzał
na kontemplacji i modlitwie, umartwiał się, biczował i pościł. Modlił się
głównie przed wielkim krucyfiksem
znajdującym się dziś w ołtarzu kościoła św. Marka („Bądź cierpliwy aż
do śmierci, a dam ci koronę życia”
– miał przemówić z niego do bł. Michała rystii, „na klęczkach z modlitwą na ustach”
ukrzyżowany Chrystus) oraz przed obra- 4 maja 1485 r. i już od wieków nazywano
zem Matki Bożej zwanej dziś Madonną go błogosławionym. Jego sanktuarium
Giedroyciową. Często podczas modlitwy – grób i muzeum znajduje się w krakowdręczył go szatan.
skim kościele św. Marka.
Posługa zakrystiana dawała mu możJest patronem zakrystianów, orędowność kontaktu z ludźmi spoza zakonu i kul- nikiem chorych oraz drugim – obok św. Jatywowania miłości bliźniego. Jak magnes dwigi Królowej – patronem Zgromadzenia
przyciągał niepełnosprawnych, biednych, Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrypotrzebujących wsparcia, rady i modlitwy. stusa Obecnego, zwanych jadwiżankami
Otaczano go miłością i szacunkiem. Przy- wawelskimi.
jaźnił się z równie jak on świątobliwymi
hb
osobami żyjącymi w XV w. w Krakowie
– Świętosławem Milczącym, św. Ja„Uczy nas tego, czego sam się nauczył,
nem Kantym, Izajaszem Bonerem,
a
raczej
dzieli się tym, co sam posiadł: mąśw. Szymonem z Lipnicy i św. Stanisładrością
cierpliwości.
Mądrość tę czerpał (...)
wem Kazimierczykiem.
z
kontemplacji
Ukrzyżowanego,
która była
Jeszcze za życia uważano go za
charakterystycznym
rysem
jego
duchowocudotwórcę. Przypisywano mu m.in.
uzdrowienie kobiety, która dotknęła ści. Z żarliwego rozważania Męki Chrystusa,
się jego szaty w czasie, kiedy służył do w której objawiła się najpełniej miłość Boga
Mszy Świętej, wstrzymanie „znakiem do ludzi, rodziła się w nim miłość bliźniego,
krzyża świętego i modlitwą” szaleją- którą świadczył niezmordowanie, i duch
surowej ascezy” – pisał w liście z okazji obcego pożaru, dar przepowiadania.
Zmarł w opinii świętości – „iako chodów 500-lecia śmierci bł. Michała Ojciec
żołnierz mężny” – po przyjęciu Eucha- Święty Jan Paweł II
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fot. Wikimedia Commons

Mamy nowego
błogosławionego!
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Paweł I nie zgodził się jednak, by wezwano
lekarza i po pewnym czasie ból ustąpił. Rankiem następnego dnia po godz. 5.15 papież
nie przyszedł na swoją poranną kawę do zakrystii papieskiej kaplicy. Dziesięć minut później siostra Vicenza zapukała do jego drzwi,
po chwili weszła, a kiedy jej nie odpowiadał,
zaniepokojona zdecydowała się wezwać
młodszą siostrę Margheritę Marin. Po chwili
obie weszły do papieskiego apartamentu.
Jan Paweł I znajdował się w pozycji półleżącej. Światło do czytania było włączone, głowę

miał przechyloną w prawo, na nosie okulary,
a w ręku trzymał kilka kartek maszynopisu.
Nie żył prawdopodobnie już od godz. 23.00.
Faktem jest też, że problemy z sercem Albino Luciani miał już kilka lat wcześniej, kiedy
pełnił posługę patriarchy Wenecji.
Publikacja książki zbiegła się z uznaniem
przez papieża Franciszka heroiczności cnót
Jana Pawła I, co jest ważnym krokiem na drodze do jego beatyfikacji. Stefania Falasca pełni funkcję wicepostulatora w tym procesie.
hb

Czy popularna piosenka
może uratować komuś życie?
Jak najbardziej! Nowojorski
szpital New York Presbyterian
Hospital zamieścił na swojej stronie internetowej listę
piosenek ratujących życie. Są
przeróżne, ale łączy je jedno:
regularne tempo od 100 do
120 taktów na minutę, przy
którym idealnie wykonuje się
resuscytację krążeniowo-oddechową w przypadku zawału
serca. Na liście znaleźć można
m.in. utwory: Bee Gees i Glorii
Gaynor (piosenki pod znamiennym tytułami Stayin’ alive
i I will survive), Adele (Rumour
has it), ABBY (Dancing Queen).
Pełna lista zamieszczona została na stronie: www.nyp.
org/cpr/. Każdy może na niej
znaleźć coś w swoim guście.
Warto mieć taki „ratowniczy”
utwór na swoim smartfonie
– a nuż się przyda.
hb
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Dzień zbliża się ku wieczorowi, gdzieniegdzie szybkim krokiem przechodzą
ludzie szczelnie opatuleni w kurtki i szaliki, wielu w zimowych czapkach.
Biegną do domu, rodziny i przyjaciół, do swojego wspaniałego życia. Za
szklanymi oknami restauracji uśmiechają się szczęśliwe twarze, bezpiecznie
grzejące się w pomieszczeniu. Tuż obok tych biegnących i tych siedzących
w restauracji przechodzi on – Andrzej. Nie biegnie, a wręcz przeciwnie – idzie
powoli, krok za krokiem. Nigdzie się nie śpieszy, bo nie ma do kogo i do czego.
Czasem przystanie przed szklaną szybą i stęsknionym wzrokiem spojrzy na
tych szczęśliwych ludzi. Chwilę postoi i idzie dalej.
Ma nieco ponad 50 lat,
ale wygląda i – jak sam mówi
– czuje się na znacznie więcej.
„Wszystko przez niewłaściwe
odżywianie” – śmieje się.
Andrzej nie narzeka na swoją sytuację. Ciężko pracował na
wszystko po to, żeby wszystko
stracić. „Była praca, dom z żonką postawiliśmy. Harowałem jak
wół całymi dniami. Żonka zajmowała się dzieciakami. Tak, wyobraź sobie, mam dwóch synów.
Teraz to i wnuki mam. Wszystko
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było idealne. Do czasu...” – przerywa swój monolog, zaciąga się
trzymanymi w ręku pozostałościami papierosa i patrzy przed
siebie. Wygląda, jakby widział
coś, czego inni nie dostrzegają.
„Przyszła diagnoza: cholerne raczysko, stadium beznadziejne.
Nawet lekarze ruszać nie chcieli,
bo nie było po co. Żonka, piękna
kobieta była i mądra taka, zmarła dwa miesiące po diagnozie.
A zawsze taka zdrowa jak koń
była” – wyznaje.

Śmierć żony zniszczyła Andrzeja psychicznie. Zamiast się
zajmować synami, zaczął pić. Staczał się coraz bardziej. W końcu
synów mu zabrali, a pracodawca
powiedział „dość” i go wyrzucił.
Andrzej został sam, bez pracy, ale
jeszcze z domem. „Sprzedawałem, co mogłem, zadłużałem się
i w końcu zabrali mi i dom. Takie
to wszystko kruche. A z synami
kontaktu zero” – mówi.
I tak od 23 lat żyje na ulicy.
„Byłem wściekły na Boga, prze-

fot. R. Krzeszowiak

Prezent
od Boga

cież tyle modliliśmy się o zdrowie dla żonki, a On nic. Powiedziałem, że nie chcę Go znać,
kiedy mi ją zabrał. Obraziłem
się na całego. Głupiec” – mówi,
uśmiechając się.
Dziś Andrzej inaczej patrzy
na świat. „Kilkadziesiąt lat na ulicy nauczyło mnie życia całkowicie innego niż moje wcześniejsze. Ulica to ciągła walka, bez
zasad, wartości. Twój przyjaciel jest twoim wrogiem i nikomu ufać nie można. Ale w tym
wszystkim poznałem ludzi, którzy dali mi nadzieję, pokazali
drogę do Boga” – dodaje.
Wszystko za sprawą przypadkowo spotkanego mężczyzny. „Leżałem pod ławką i próbowałem się podnieść. Podszedł młody chłopak i pomógł
mi wstać. Kupił coś do jedzenia i powiedział: «Niech Bóg
ma pana w swojej opiece». Jaki
Bóg? Jakiego pana? Mnie? I tak
się zaczęło. Wtedy był klerykiem, dziś jest księdzem i nawet
byłem na jego święceniach. Raz,
drugi się spotkaliśmy. Taki zwyczajny młody człowiek, a tak
pięknie mówi o Bogu. Skoro taki
dobry człowiek mówi o Bogu,
to ten Bóg też musi być dobry.
Zacząłem myśleć...” – wyznaje.
Od nowego znajomego dostał
różaniec. Bywało, że wspólnie
się na nim modlili.
Po wielu latach poszedł do
spowiedzi. „To było coś strasznego. Taki brudny, śmierdzący
ustawiłem się w kościele w kolejce. Ludzie się odsuwali, krzywili, a ja stałem. Gdybym wtedy
zrezygnował, dziś bym nie był
blisko Boga. Ale coś mnie ciągnęło do tej spowiedzi. I stało
się” – mówi.

Andrzej przyznaje, że czasem tęskni za domem, za spokojniejszym życiem, ale – jak
podkreśla – odkąd wrócił do
Pana Boga wie, że najlepsze
przed nim. „Codziennie jestem
na Mszy Świętej, czasem przesiaduję w kościele, żeby tak pogadać z Jezusem. Mówiłem Mu,
żeby mnie stąd zabrał do żonki,
ale dalej tu gniję. Tyle że jestem
szczęśliwy, bo z Bogiem. Nie potrzebuję domu, pracy, żyję tu
i teraz” – mówi.
Choć Andrzejowi nie udało
się wyjść z bezdomności, to postanowił zmienić swoje życie na
ulicy. Przestał pić, zbiera puszki,
żeby mieć pieniądze, pomaga
innym. „Tu jestem tylko przelotem. I co mi po tym wszystkim, co miałem, pozostało? G...”
– podkreśla.
Andrzej lubi czasem pooglądać przez szybę uśmiechniętych ludzi. Jest doskonałym
obserwatorem. „Siadam tu na
ławce i patrzę. Odmawiam różaniec i obserwuję. Wiele już
widziałem. Biegnąc, nie jesteś
w stanie widzieć tyle. Mi już
wiele do życia nie potrzeba,
a ludzie dalej szukają szczęścia.
Ja swoje znalazłem – mówi, wyciągając rękę z różańcem i dodaje: – Wystarczył jeden gest
tego młodego człowieka, chwila uwagi i pomógł mi znaleźć
sens życia. Jeżdżę do niego na
parafię czasem, ale to kawałek
od Warszawy, i pomagam przy
obejściu. To taki dobry kapłan.
Lubię słuchać jego kazań. Zawsze mu potem mówię, jak
było. Bóg zesłał mi go w prezencie” – śmieje się Andrzej, puentując swoją historię.
Izabela Kozłowska
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Piąta Ewangelia
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Mniej znana grota w Betlejem

Grota Mleczna

S

tarochrześcijańska betlejemska tradycja mówi, że gdy Maryja karmiła
Dzieciątko, kilka kropli matczynego
mleka upadło na skałę, która zabarwiła
się na biało. Skały jerozolimskie i betlejemskie – stanowiące zresztą znakomity
materiał budowlany – mają kolor żółtawo-kremowy. Tu zaś, na krańcu pagórka,
jakich w Betlejem wiele, znajdujemy nagle skałę zupełnie odmienną od otaczających, bo wyraziście białą i jasną jak mleko. Stąd właśnie wzięła się nazwa Grota
Mleczna, nad którą wznosi się świątynia
Matki Bożej Karmiącej.
Przez wieki pielgrzymi z łatwością
wydrapywali z sufitu i załomów skalnych
drobinki białego proszku, by podarować
go małżonkom nieposiadającym potomstwa czy też matkom cierpiącym na brak
pokarmu.
Szczególnie wzruszające jest to, że
do sanktuarium Groty Mlecznej od za-

wsze, aż po obecne czasy, przychodzą
zgodnie niewiasty chrześcijanki, żydówki
i muzułmanki, kobiety wszystkich ras i narodowości. Tak bardzo bolesny problem,
jakim jest brak potomstwa, powoduje, że
do Groty Mlecznej – znanej przecież od
zarania chrześcijaństwa – i dziś podążają
licznie i z nadzieją małżonkowie niemający dzieci. Idą z ludzkim bólem i pragnieniem po ratunek, niezależnie od różnic
wyznaniowych czy etnicznych. Wszyscy
wpatrują się w wizerunek Maryi – Matki
Bożej Karmiącej. Pielgrzymują tu również
matki mające trudności z donoszeniem
poczętego dziecka bądź wykarmieniem
już tego narodzonego, a także coraz częściej niewiasty z problemami onkologicznymi (np. po mastektomii).
Palące się ustawicznie w grocie przez
wieki świece sprawiły, że sufity i wnęki
skalne groty zostały okopcone. Zaniechano więc indywidualnego zeskrobywania

z nich drobinek piasku. Natomiast czysty,
starty skalny proszek, wydobyty z głębi
pagórka i higienicznie zapakowany, można otrzymać w przyklasztornym kiosku.
Do pielgrzymów Rodziny Radia Maryja, którzy nawiedzili Grotę Mleczną
7 marca 2013 r. o. Lawrance Bode, amerykański franciszkanin, przełożony tutejszej
wspólnoty, powiedział: „W ciągu ostatnich
12 lat 2500 kobiet, które nie mogły mieć
dzieci i przybyły tutaj, zaświadczyło później, że po modlitwie w tym miejscu poczęło dzieci”.
W sanktuarium od dziesiątków lat
zbierane i archiwizowane są świadectwa:
to tysiące zdjęć, dokładne relacje i opisy
cudownie narodzonych dzieci. Przychodzą nieustannie dosłownie z całego świata
jako dowód Bożej łaski otrzymanej w tym
miejscu. Oczywiście nie drobinki skały powodują cud. To byłaby magia. Chodzi o heroiczną wiarę i zawierzenie Bogu
przez ten właśnie znak. Chodzi o najgłębsze i całkowite zdanie się na Bożą moc i łaskę, „bo u Boga nie ma nic niemożliwego”
(Łk 1,37).
Ks. Jerzy Banak

Pierwsza wspólnota Kościoła
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków
i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością
i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się
do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie
tych, którzy dostępowali zbawienia (Dz 2,42-47).

Ci ludzie nie są pijani...

fot. Wikmedia Commons

Kazanie św. Piotra, mal. Masolino da Panicale

Drugi rozdział Dziejów Apostolskich rozpoczyna
się przedziwnym opisem zjawisk towarzyszących narodzinom Kościoła, a kończy się – można powiedzieć
– pierwszym zaskakującym owocem działania Ducha
Świętego. Zanim się jednak jemu przyjrzymy, prześledźmy ciekawą pierwotną kerygmę zawartą w pierwszej katechezie Piotra.

W swojej katechezie Piotr wychodzi od tego, co widzą słuchacze, od ich doświadczenia. Niektórzy bowiem
głośno sądzą, że apostołowie upili się młodym winem.
W ten sposób interpretują ich entuzjazm i niecodzienne
zachowanie. Piotr wcale nie obraża się na nich, lecz z humorem zauważa, że jest dopiero dziewiąta rano według
naszej miary czasu i prawdopodobnie rozbraja zgromadzonych słowami: Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia (Dz 2,15). Następnie podaje właściwą przyczynę obserwowanego „zjawiska”, dostrzegając w nim wypełnienie uroczystej deklaracji Boga, znanej słuchaczom z księgi proroka Joela:
W ostatnich dniach – mówi Bóg –
wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy - sny (tamże, w. 15-17).
Grecki czasownik ἐκχέω (ekcheo) – „wylewam”
poniekąd stanowi nawiązanie do wina, lecz tym razem
nie chodzi o napój w kielichach wywołujący zwykłe
wesele, ale o osobę Πνεύματός μου – mojego Ducha,
który wlewa w serca wierzących niewypowiedziany
entuzjazm nowego młodego wina lanego do nowych
bukłaków (zauważmy w słowie „entuzjazm” ślad
greckiego wyrażenia „en Theos” czyli „w Bogu”).

... a weźmiecie w darze Ducha Świętego

Piotr kontynuuje swoją katechezę, ukazując wydarzenie, o którym było głośno w Jerozolimie, a które-

go słuchacze mogli być świadkiem w zupełnie nowym
świetle: tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami
bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił
Go, zerwawszy więzy śmierci (tamże, w. 23-24a). Wreszcie Piotr nawiązuje do grobowca króla Dawida, u stóp
którego zebrał się tłum, cytując prorocze słowa wyśpiewane przez niego w Psalmie 16.
Tak głęboko osadzona w doświadczeniu i sposobie
myślenia słuchaczy kerygma trafia do ich serc i rodzi
w nich pragnienie sensownej odpowiedzi na tak
oczywisty dla nich znak Boga. Piotr wzywa więc
zgromadzonych do wiary i przyjęcia chrztu w imię
Jezusa: μετανοήσατε , καὶ βαπτισθήτω ... ἐπὶ τῷ
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ – Nawróćcie się i niech każdy
z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa (tamże, w. 38).
Metanoezate to wezwanie do przemiany źródeł
naszego myślenia, a baptiztheto – do zanurzenia
się w imieniu, czyli w osobie i passze Jezusa. Piotr
wskazuje na dwie konsekwencje chrztu: odpuszczenie
grzechów /gr. εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν/ oraz
otrzymanie w darze Ducha Świętego /gr. τὴν δωρεὰν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος/.

Trwali oni w nauce Apostołów...

Całe wydarzenie Łukasz wieńczy opisem niezwykłego cudu, który nie miał chyba w świecie precedensu. Oto przedstawia codzienne życie pierwszej wspólnoty Kościoła jako pełną harmonię jedności! Nowym
„zamieszkaniem” wierzących staje się nauka Apostolska, wspólnota, łamanie chleba i modlitwa. Co więcej,
staje się coś niebywałego, co ideologia komunistyczna, starając się siłą wprowadzić, jedynie nam zohydziła
– zdaje się raz na zawsze – wspólnota mienia... To
jednak, co dla ludzi niemożliwe, okazuje się możliwe
w mocy Ducha Świętego!
Ks. Tomasz Szarliński
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Pytania od naszych Czytelników
Czy dziecko, które umrze jako maleńkie, czasem jeszcze w łonie
mamy, a nie zostało ochrzczone, może oglądać Boga?
Krzysztof

Natomiast obecność taty
przy swoim dziecku możemy
przyrównać do tzw. porządku lub
ekonomii sakramentów. Przez sakramenty – „widzialne znaki niewidzialnej łaski” – Bóg daje nam
„odczuć” swoją ojcowską obecność. Przez nie towarzyszy nam
w drodze dojrzewania do „pełni Chrystusa”. Wiemy, jak bardzo
potrzebna jest fizyczna obecność
taty w domu. Podobnie rozumiemy, jak bardzo konieczne są sakramenty w naszej relacji z Bogiem. Jednakże tak jak miłość
ojcowska jest pierwotna w stosunku do jego obecności czy
– czasem niezawinionej – nieobecności, podobnie ekonomia
zbawienia jest nadrzędna względem ekonomii sakramentalnej.
Do pełniejszego rozumienia
tej ogromnie ważnej nadrzędności, którą wierzący przeczuwali, domagając się chowania maleństw ze czcią i miłością, teolo-

gowie dorastali całe wieki. Ostatnio wydany dokument watykańskiej komisji teologicznej pt. Nadzieja zbawienia dla dzieci, które
umierają bez chrztu przypomina, że Bóg w miłosierdziu swoim
chce zbawienia wszystkich, a tym
bardziej tych najmniejszych. Pozwól więc na koniec, że przytoczę fragment, który potwierdza,
że mamy prawo mieć mocną
nadzieję, iż nieochrzczone maleństwa „mogą oglądać Boga”:
„Jest możliwe, że Bóg po prostu
udziela daru zbawienia nieochrzczonym dzieciom analogicznie
do daru zbawienia udzielanego
sakramentalnie ochrzczonym
dzieciom. Możemy porównać to
do daru Niepokalanego Poczęcia
udzielonego Maryi przez Boga
prostym aktem uprzedzającym
łaskę zbawienia w Chrystusie”.
Ks. Tomasz Szarliński

Spotkanie z Ojcem Pio
Renata Dussa-Kowalewska 20 lat temu przeżyła niezwykłe wydarzenie.
Przyjechała specjalnie z północy Polski do Krakowa, aby opowiedzieć nam tę
historię, a my przekazujemy ją Wam.
Dussa-Kowalewska
opowiada: „Dwadzieścia
lat temu moja nastoletnia
córka Karolina przyjechała ze swoją przyjaciółką ze
szkoły, Melanie z Niemiec,
do nas na wakacje. Melanie miała tylko jedno oko
– kiedy była małym dzieckiem, jej młodszy braciszek
wbił jej w oko szpilkę.
To była niedziela po
południu. Każdy był czymś
zajęty. Ja czytałam książkę
w pokoju, a Melanie poszła na
ganek. Bawiła się z pieskiem.
Dawała mu coś do jedzenia, ale
w pewnym momencie chciała
zabrać, żeby rozdrobnić czy coś
takiego. Ona klęczała koło niego, a on się zdenerwował, odwrócił głowę i kłem uderzył ją
w zdrowe oko. Lała się z niego
krew. Nagle usłyszałam krzyk:
«Moje oko, moje oko»” – wspomina kobieta.
Pani Renata wybiegła z pokoju i zobaczyła, co się stało. „Pędem pojechaliśmy do szpitala
do Gdańska – do kliniki ocznej.
Lekarze nie mogli od razu zba-

mo, ona uklękła w sypialni
i zaczęła się gorąco modlić do Matki Bożej, której obraz tam wisi. „Byłam
tam sama. W pewnym
momencie jakby ktoś do
prawego ucha powiedział
mi: «Ojciec Pio». No to zaczęłam prosić i jego o pomoc. To była głęboka modlitwa. Taka, której do dziś
nie mogę do końca zrozumieć. Nigdy w swoim życiu, pomimo tego, że miałam
różne zakręty, nie potrafiłam
się aż tak modlić” – wspomina
pani Renata.
Na drugi dzień przed południem małżonkowie pojechali do Gdańska samochodem.
„Z daleka zobaczyłam, jak idzie
siostra (pielęgniarka) i kiwa do
mnie głową. Poczułam, jakby
mi ktoś zdjął kamień z serca, że
wszystko będzie w porządku”
– mówi.
fot. M. Pabis
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mamy i mówi czule do niego. Po
urodzeniu bierze je delikatnie
na swoje ręce i tak już codziennie swoją asystencją – w miarę
potrzeby dziecka – towarzyszy
mu w drodze do dojrzałości. Wyobraź sobie jednak, że
ten sam ucieszony ojciec,
zanim dowiedział się
o dziecku, musiał pójść
na wojnę i przez całe lata
dojrzewania dziecka walczył z dala od domu. Nie
mógł przytulić swego
dziecka, nie mógł powiedzieć mu, jak go kocha...
ale czy to oznacza, że
przestał je nosić w swoim sercu?
Podobnie jest z miłością Boga
do każdego człowieka. Możemy
tu przytoczyć czułe słowa Księgi Jeremiasza: „Zanim ukształtofot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Twoje pytanie jest uszczegółowieniem kwestii bardziej
ogólnej: czy w ogóle osoby, które nie przyjmują sakramentów,
a zwłaszcza nie przyjęły chrztu,
mogą po śmierci oglądać Boga?
Mamy w tym pytaniu do czynienia z dwiema teologicznie splatającymi się narracjami, których
relację trzeba koniecznie zrozumieć. Oglądanie Boga jest związane z tzw. porządkiem zbawienia, a przyjęcie chrztu – z tzw. porządkiem sakramentalnym.
Pozwól, że sięgnę po analogię. Oto pewien człowiek dowiaduje się, że jego żona wreszcie
po długim czasie oczekiwania
spodziewa się dziecka. Jest zachwycony. Bierze ją w ramiona
z radości, a z biegiem czasu głaska maleństwo już pod sercem

wałem cię w łonie matki, znałem
cię. Nim przyszedłeś na świat,
poświęciłem cię” (Jr 1,5). Tę właśnie opowieść o bezwarunkowej
miłości Boga do każdego – również tego najbardziej ukrytego
w łonie matki – nazywamy w języku teologicznym porządkiem
lub ekonomią zbawienia: to On
sam tęskni i pragnie oglądać każdego człowieka, również tego najmniejszego i nieochrzczonego.
Jezus pewnego dnia,
gdy być może zauważył jakiś cień lekceważenia względem dzieci, które z pewnością
nie były ochrzczone,
przestrzegał: „Strzeżcie
się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie
ich w niebie wpatrują się zawsze
w oblicze Ojca mojego, który jest
w niebie” (Mt 18,10).

13

styczeń 2019

dać tego oka, bo było całe zalane krwią. Melanie została jednak
w szpitalu. Mój mąż jeździł dwa
razy dziennie do szpitala. Robił
ponad 100 kilometrów dziennie, bo mieszkamy poza Gdańskiem. Melanie nie chciała być
sama w szpitalu, więc została
z nią moja córka Karolina. Miały dwuosobowy pokój. U wezgłowia łóżka Melanie było okno.
Oddalone było o około 70 cm”
– opowiada kobieta.

Podpowiedź

Kiedy mąż pani Renaty
przyjechał do domu i powiedział, że jeszcze nic nie wiado-

Zakonnik
w rękawiczkach

„Weszliśmy do pokoju i zapytałam Melanie, jak się czuje.

ks. Tomasz Kancelarczyk

Moje ciało, mój wybór?

J

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

akiś czas temu zadzwoniła do mnie młoda bie męża, który mnie uspokoił, lecz nie każda kobieta
mama spodziewająca się swojego pierwszego ma takie szczęście”.
dziecka. Na wstępie rzuciła zrezygnowana: „Ja
Ktoś zapyta: „No dobra, ale po co się tak upierać?”.
się nie dziwię, że w Polsce jest tyle aborcji, a Funda- Są dwa powody, z których jeden dostrzegłem po wycja ma tyle pracy”. Od razu zapytałem, co doprosłuchaniu całej historii tej kobiety. Po pierwsze,
wadziło ją do takiego mocnego zderzenia z rzeczyciąża nie była zagrożona, a lekarz przy żadwistością, z którą niestety ja jako Obrońca Życia
nym z badań USG nie stwierdził niepramierzę się na co dzień. Okazało się, że ginekolog
widłowości u dziecka, którego mama nie
prowadzący jej ciążę wpadł w szał, gdy usłyszał,
przekroczyła jeszcze 35. roku życia, a więc
że jego pacjentka odmawia wykonania badań
badanie nie byłoby dla niej refundowane.
prenatalnych, które on uważa za „standardowe”
Podsumowując, nie miał podstaw do kie(nie obowiązkowe, lecz właśnie standarrowania na takie badanie. Dlaczego więc
dowe).
to zrobił? Być może po to, aby mieć
„Kazał mi podpisać oświadczenie,
z tego jakieś „profity”, ale na pewże z pełną odpowiedzialnością i całą
no po to, aby mieć „podkładkę” do
świadomością konsekwencji doaborcji, gdyby wystąpiło prawdobrowolnie odmawiam wykonania
podobieństwo choroby płodu. I nie
badań. Na koniec dodał jeszcze
pomogło tłumaczenie pacjentki, że
zgryźliwie, czy badań laboratoryjwyniki tych badań nie zmienią decynych też odmówię. Wyszłam z wizji jej i męża.
zyty zastraszona i pełna obaw, że
No i kto mi powie, gdzie tu poszamoże faktycznie coś jest nie tak z moim
nowanie jakże modnego hasła: „Moje
dzieckiem. Dobrze, że miałam przy sociało, mój wybór”?

Ona odpowiedziała, że wszystko jest dobrze. Po krótkiej chwili dziewczynka opowiedziała
mi, że w nocy przyszedł
do niej pewien pan.
„Stał z tyłu, u wezgłowia. Był krępy,
na ciemno ubrany
i miał rękawiczki
do połowy palców. Powiedział do
mnie po angielsku:
«Wszystko będzie dobrze» – opowiedziała mi, a ja
wciąż mam ciarki na ciele, jak
to wspominam” – wyznaje pani
Renata.
Melanie podkreśla, że kiedy ten mężczyzna przyszedł
do niej, już nie czuła brzydkiego zapachu szpitala, ale piękny
zapach kwiatów. „Tak pięknie
pachniało” – mówiła.
„Gdy ja to usłyszałam, już
wiedziałam wszystko. Pytałam
córkę, czy ona coś widziała, czuła,
ale ona mówiła, że spała” – mówi
Renata Dussa-Kowalewska.
Po pewnym czasie przyszedł
lekarz, który powiedział: „Macie
wielkie szczęście. Wszystko jest
dobrze, a obawialiśmy się, że
dziecko może nie widzieć”. Poprawa nastąpiła zaraz po nocnej
wizycie Ojca Pio. Wcześniej nie
można było zbadać oka, ponieważ oczodół był zalany krwią.
„Od razu wiedziałam, komu
to zawdzięczamy. Kilka tygodni
przed zdarzeniem dostałam od

znajomej do przeczytania książkę o życiu Ojca Pio, z której wyrwałam za pozwoleniem właścicielki kartkę z czarno-białymi zdjęciami Ojca Pio.
Zdjęcia te postawiłam na nocnym stoliku i do dzisiaj tam
stoją” – opowiada
kobieta.
Nieprawdopodobne
było jednak to,
s
bi
. Pa
fot. M
że Melanie nigdy wcześniej nie słyszała o Ojcu Pio. Rozpoznała go jednak, gdy pani Renata pokazała jej zdjęciu świętego kapucyna.

Jest przy mnie

Po tym wszystkim dziewczęta pojechały do Berlina
i szukały w księgarniach książki
o Ojcu Pio. Niestety, nie znalazły. „Dopiero ja opowiedziałam
im o tym wielkim świętym, który przyszedł z pomocą Melanie. Miałam ciotkę, która z różnych wydawnictw kościelnych
i opowiadań księży bardzo blisko zaprzyjaźnionych z naszą
rodziną, znała Ojca Pio i ona mi
o nim opowiadała. Miałam także o nim książkę. Wiedziałam
więc o nim. Od tamtego zdarzenia jest jednak przy mnie.
Pamiętam o nim w każdej modlitwie” – zaznacza nasza rozmówczyni.
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Mistrz telewizyjnej

Propozycja na nowy rok
W książce Myśl właściwie, żyj szczęśliwie.
365 recept na szczęśliwe życie czytelnik ma
okazję poznać jedną z głównych tajemnic
przekazywanych w nauczaniu abp. Sheena
– to, że kształtując umysł prawdą, można
dobrze żyć i podobać się Bogu. Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie, będziesz
mógł się zainspirować słowami autora,
a dołączona do nich krótka modlitwa pomoże ci w przyjęciu konkretnych prawd jako własnych. Pozwól,
by jego mądrość rzuciła nowe światło na różne obszary twojego
życia. Zacznij od dziś i korzystaj z niej przez 365 dni w roku.

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

Weronika Kostrzewa Radio Plus

Na

w formie książkowej pogadankach-katechezach Sheena zaczytywał się także nawrócony aktor
Gary Cooper.
Od niedawna telewizyjne
nauki i najcelniejsze wypowiedzi abp. Fultona Sheena – nazwanego przez św. Jana Pawła II
„lojalnym synem Kościoła” – dostępne są także w Polsce. Jego
inspirujące myśli znaleźć można m.in. w książce: Myśl właściwie, żyj szczęśliwie. 365 refleksji
na każdy dzień. Warto po nią sięgnąć, „liznąć” choć odrobinę teologicznej wiedzy, zaprzyjaźnić
się z tym niezwykłym ewangelizatorem i z jego pomocą znaleźć to, co najważniejsze: klucz
do wiekuistego szczęścia!
Niewykluczone, że już niedługo amerykański „mistrz kazalnicy” zostanie wyniesiony do
chwały ołtarzy – toczy się bowiem jego proces beatyfikacyjny.
hb

zajęciach fitness coraz więcej
wolnych miejsc, a do maszyn
na siłowni nie ustawia się już
kolejka. Zdecydowanie w obiektach sportowych najlepiej widać, jak topnieje nasz
zapał do realizacji noworocznych postanowień. Niedługo ci, którzy słono zapłacili
za miesięczną czy roczną wejściówkę na

O

braz Pana Jezusa znajduje się w kościele Santa Maria
dei Vergini w dzielnicy Sanità
w Neapolu. Przez wieki powstało
wiele opowiadań, które próbowały
wyjaśnić powstanie na obrazie przedziwnych śladów. Sednem każdego
z nich jest niesakramentalny związek
dwojga młodych, który
przerywa śmierć kobiety.
Jedna z legend, sięgająca
1712 r., opowiada o młodym florentczyku, który związał się z zamężną
kobietą. Widząc to, jeden
z jego znajomych zakonników próbował wpłynąć
na mężczyznę i nakłonić
go do zerwania tej relacji, jednak bezskutecznie.
Niedługo potem kobieta
poważnie zachorowała
i zmarła. Jej nagłe odejście załamało
młodego mężczyznę, który nie mógł
się otrząsnąć z żalu i żałoby.

Odwiedziny
duszy potępionej

Zakonnik zaproponował młodzieńcowi rekolekcje w domu misjonarzy. Mężczyzna zgodził się. Kiedy jednak pierwszego dnia ćwiczeń
duchowych nie przyszedł do refektarza na kolację, zaniepokojeni księża poszli do celi, którą zajmował, aby
sprawdzić, co się wydarzyło. Kiedy
weszli do środka, znaleźli go leżącego i nieprzytomnego. Cela była wypełniona dymem. Zakonnicy zobaczyli też, że klęcznik, który był w środku, nosił cztery ślady spalenia w miejscu, gdzie się klęczy i tu, gdzie opiera
się łokcie. Ponadto, na znajdującym
się nad nim na ścianie obrazie Jezusa
Ukrzyżowanego widoczne były wy-

palone odciski dłoni. Gdy młodzieniec odzyskał przytomność, opowiedział, że kiedy się modlił, przyszła
do niego „cała w płomieniach ognia”
udręczona dusza zamężnej kobiety.
Powiedziała, że została potępiona
i jest w piekle z jego powodu. „Miej
się na baczności – ostrzegła go i dodała: – Pan Bóg chciał dać
ci ostrzeżenie, a abyś
nie wątpił w to, że mnie
zobaczyłeś, pozostawię
ci znaki”.

Znaki

Płonąca dusza kobiety uklękła na klęczniku, pozostawiając
ślady zwęglenia. Dłońmi natomiast dotknęła
obrazu Jezusa Ukrzyżowanego, który wisiał na
ścianie przed klęcznikiem. Wydarzenie to bardzo poruszyło florentczyka, który doświadczył głębokiego
nawrócenia.
Ten niezwykły obraz ze śladami
potępionej duszy zabrał ze sobą do
Neapolu ojciec Scaramelli, przełożony domu misjonarzy we Florencji.

Przemawia

Tradycja mówi, że władcy Neapolu przyprowadzali swoje dzieci
do kościoła Santa Maria dei Vergini przed obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, aby przypomnieć im
o sądzie Bożym, jaki czeka każdego
człowieka.
W 1726 r. ślady, jakie znajdowały się na obrazie i na klęczniku, bardzo poruszyły adwokata Alfonsa
Marię Liguoriego i stały się impulsem do jego wejścia na drogę zakonną.

Nie „od poniedziałku” lecz „z Jezusem”

siłownię, będą odchorowywać wydaną
sumę, śmiejąc się z grafiki, na której karnet służy do krojenia ciasta czy odśnieżania auta.
Czy tak musi być co roku? Obawiam
się, że musi. Takie prawo nierealnych postanowień. W końcu nawet codzienne
próby podniesienia samych siebie za wło-

sy nie przyniosą nigdy efektu. Ani zapał,
ani samozaparcie nie wystarcza, gdy zadanie jest niewykonalne. Trzeba nam więc
czekać na cud... albo o niego poprosić.
Ostatecznym naszym celem jest zbawienie i życie wieczne, a nasze małe cele
– postanowienia podejmowane w Nowy
Rok, w kolejne urodziny czy te „od ponie-

działku” – to tylko kolejne kroki na tej drodze. Skoro Jezus dał się z miłości do nas
i dla naszego zbawienia ukrzyżować,
to możemy mieć pewność, że z chęcią
przyjmie zaproszenie do naszych postanowień i pomoże w ich realizacji.
Niewykluczone, że niektóre zmodyfikuje, ale tylko z korzyścią dla nas.

fot. arch. W. Kostrzewy

K

go miliony. W czym tkwił zatem
jego sekret? W jego nieprzeciętnym, ogromnym darze jasnego i prostego, okraszanego
przykładami z życia i humorem,
przekazywania najtrudniejszych
teologicznych prawd ponadczasowej wiedzy, w roztrząsaniu
w świetle wiary frapujących,
„życiowych” tematów, a nade
wszystko w tym, że – jak pisano
– „poznał sekret szczęścia”. A ludzie nigdy – a zwłaszcza w tamtych trudnych zimnowojennych
czasach – niczego bardziej nie
pragnęli.
Biskup Sheen (później arcybiskup) zasłynął także nawróceniami. Przyciągnął do Boga wielką liczbę mniej lub bardziej znanych osobistości. Byli wśród nich
m.in. komunista Louis Budenz
i pisarka, członkini amerykańskiego Kongresu i ambasadorka
Claire Booth Luce. W ostatnich
latach swego życia w wydanych

z zaświatów

Obraz Pana Jezusa ukrzyżowanego z wypalonymi śladami dłoni „duszy potępionej” porusza, ale także niesie z sobą bardzo ważne przesłanie. Opowiada legendę
o niesakramentalnym związku dwojga młodych ludzi,
która kończy się śmiercią kobiety i potępieniem jej duszy.

Kto jest owym „mistrzem kazalnicy”? Chodzi o nieżyjącego już amerykańskiego arcybiskupa, sługę Bożego Fultona Sheena (1895-1979) – wielką gwiazdę i legendę amerykańskiej telewizji. W latach 50. i 60. XX w.
jego telewizyjne katechezy przyciągały przed ekrany
rzesze Amerykanów, a on sam zdobył Nagrodę Emmy
w kategorii „Najwybitniejsza osobowość telewizyjna”.

iedy po raz pierwszy stanął
przed kamerami, nie wróżono mu sukcesu. Wręcz
przeciwnie, wielu było zdania,
że religijne pogadanki nie mają
w telewizji racji bytu. Występując
na zmianę z rabinem i pastorem
w jednej ze stacji telewizyjnych,
56-letni– bp Sheen, znany już
z popularnych audycji radiowych,
miał po prostu zapełnić dziurę
– poprowadzić cykliczny program
emitowany o godzinie 20.00. Rabin i pastor nie zabłysnęli, a tymczasem z programu na program
słupki oglądalności katechetycznej pogadanki katolickiego hierarchy wciąż szły w górę. Wkrótce program Life is Worth Living
zakupiło kilkanaście innych telewizji, a skromny bp Sheen liczbą
zgromadzonych przed srebrnym
ekranem widzów „pobił” programy prowadzone przez największych ówczesnych„rekinów oglądalności”: Franka Sinatrę i Miltona
Berle. Tego doprawdy nikt się nie
spodziewał. To było coś absolutnie niebywałego!
Występując przed telewizyjną kamerą, bp Sheen nie
wdzięczył się i nie stroił głupich
min, nie „tańczył z gwiazdami”
ani nie połykał ognia; po prostu
stał w swoich biskupich szatach
przy szkolnej tablicy, na której
od czasu do czasu coś rysował
i mówił o Bogu. I choć mówił
często wcale nie to, co ludzie
chcieliby usłyszeć (bo przecież
głównym zadaniem biskupa
jest napominanie i odwodzenie
od grzechu), słuchały i oglądały

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

Historia zabytkami znaczona
fot. Agnieszka Kwiecień, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

kazalnicy

Przesłanie
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Modernistyczny kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
w Białymstoku, kościół odpustowy pw. św. Anny w Oleśnie,
kolegiata w Pułtusku to kolejne zabytki sakralne związane
z Kościołem katolickim, które w grudniu ub. roku trafiły na
prestiżową listę polskich Pomników Historii.
Oprócz nich w grudniu – po zatwierdzeniu przez Prezydenta RP – dopisano na tę listę także pokamedulską
Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach
(woj. świętokrzyskie), klasztor Klarysek
w Starym Sączu, kolegiatę w Wiślicy,
katedrę we Włocławku (woj. kujawsko
-pomorskie), a także kaplicę zamkową

pw. św. Jadwigi – nekropolię Piastów
(wraz z zamkiem) w Brzegu. W sumie
na liście polskich Pomników Historii
znajduje się już 105 najważniejszych
dla polskiej historii i kultury obiektów.
Niemal połowa z nich to kościoły, kaplice i klasztory.
hb

Święto „Światłości świata”

Rozalia, piorun
i gromnica

Obchodzona w Kościele uroczystość Ofiarowania Pańskiego niejedno ma imię. Popularnie
nazywa się ją uroczystością Matki Bożej Gromnicznej, a niegdyś zwano ją też świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny.

Karol Wojtyła senior był
dzielnym mężczyzną, twardym
i wymagającym wojskowym.
Mimo to żarliwie wierzył – nie
pokładał nadziei w sobie, lecz
w Bogu. „Nieraz zdarzało mi
się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele
parafialnym” – pisał jego syn
Jan Paweł II w książce Dar i tajemnica.

Dziecko, obserwując zachowania własnego ojca, tworzy
sobie obraz Boga Ojca. Warto
o tym pamiętać.

„Była to niedziela, godzina druga po południu – opisywała
wydarzenie ze swojej młodości. – Byłam z mamą w ogrodzie,
gdy zaczęła się straszna burza z piorunami. Poszłyśmy do
domu, gdzie był również Stach [brat Rozalii]. W czasie tej
burzy modliłyśmy się; ja trzymałam zapaloną gromnicę
w ręce. Wtem straszny huk napełnił cały dom i znalazł się
w pokoju ogień. Wtedy ja nic nie wiedziałam, co się ze mną
dzieje, miałam tylko uczucie, że się palę”. Ponoć Rozalia
upadła wtedy na podłogę jak martwa. „Po chwili mama wstała
[bo długo klęczała i się modliła] i poszła na strych”.
Mama Rozalii była pewna, że drewniany dom stanął
w ogniu, ale obeszła wszystko i nie tylko nie dojrzała ognia, lecz
także nie dostrzegła nawet najmniejszego śladu po uderzeniu
pioruna. „Nic nam się nie stało złego, oprócz ogromnego bólu
głowy, który czuła mama i ja, a Staszkowi nic się nie stało”
– relacjonowała później Rozalia. Maryja uchroniła Celaków
przed większymi konsekwencjami uderzenia pioruna, od tego
jednak czasu Rozalia panicznie bała się burzy.

Dobra nowina
dla... wesołych!

„Radujcie się zawsze w Panu!
Jeszcze raz powtarzam: radujcie się” – napominał św. Paweł mieszkańców Filippi. Dla
smutasów mam zatem złą nowinę: brak radości ducha jest
złem moralnym. Tak nauczał
św. Tomasz z Akwinu, którego
wspominamy 28 stycznia.

przeciwny rozumowi jest złem
moralnym. Jest zatem przeciwne rozumnej naturze człowieka
być ciężarem dla innych przez
brak radości i utrudnianie im
jej osiągnięcia. (...) Człowiek
pozbawiony radości i dowcipnej mowy jest ciężarem dla
innych, skoro w obecności innych sam nie potrafi cieszyć się
W „Sumie teologicznej” ich obyczajnym rozbawieniem.
największy chrześcijański my- W konsekwencji, taka osoba
śliciel – powołując się dodat- popełnia zło moralne, jest niekowo na Senekę i Arystotele- okrzesana i grubiańska...”.
sa – pisał: „Każdy czyn ludzki

Módl się z Akwinatą!
Święty Tomasz z Akwinu pozostawił nam po sobie wiele
pięknych modlitw. Są wśród nich m.in. modlitwy po Komunii
Świętej. Oto krótsza z nich, której z można
się nauczyć na pamięć i odmawiać
po przyjęciu Ciała Pańskiego.
Modlitwa po Komunii Świętej:

fot. Wikimedia Commons

Wiele lat później papież Polak, cytując swojego poprzednika Pawła VI, pytał: „A wy,
ojcowie, czy umiecie modlić
się z waszymi dziećmi, z całą
wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz
przykład – prawego myślenia
i działania – poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia,
stanowi akt kultu szczególnie
zasługujący; wnosicie w ten
sposób pokój w progi domu
(...) Pamiętajcie: w ten sposób
budujecie Kościół” (Familiaris
Consortio, 60).

t.

Czy wiesz, że Orlą Perć – najtrudniejszy szlak turystyczny w polskich górach – wytyczył ksiądz? Szlak powstał w latach 1903-1906. Ksiądz Walenty Gadowski – kapłan, wybitny katechetyk i taternik – osobiście malował
niektóre znaki, a pod jego kierunkiem wbijano klamry
i mocowania pod łańcuchy na tatrzańskiej grani od Wołoszynów do przełęczy Zawrat. Do poprowadzenia tego
szlaku zainspirował kapłana poeta Franciszek H. Nowicki.
Orla Perć stała się jedną z pierwszych tras pokrewnych
popularnym dziś w Europie „vie ferrate”. Wśród osób, które przemierzały Orlą Perć, był także młody kapłan Karol
Wojtyła (spore fragmenty tego szlaku przeszedł m.in. w latach 1951 i 1954).
Ksiądz Gadowski wytyczył również kilka innych niezwykle interesujących i malowniczych szlaków m.in. Sokolą Perć i nieistniejącą już dziś Skalną Perć w Pieninach.
Uznawany jest też za autora gorczańskiego szlaku z Lubomierza Przysłopu na Turbacz, zwanego szlakiem dziesięciu
polan.

fot. R. Krzeszowiak

Podniebne ścieżki
ks. Walentego

Tata na
kolanach

fo

fot. Wikimedia Commons

Święto ustanowiono na pa- do złożenia specjalnej ofiary ela”. Od ok. IV/V w. w Kościele
miątkę odprawienia przez Naj- z baranka lub gołębi.
odbywały się w tym dniu proświętszą Rodzinę tradycyjcesje ze świecami, których
nego żydowskiego obrzędu
płomień symbolizował Jeofiarowania Bogu w świątyzusa – „Światłość świata”
ni jerozolimskiej, a następoświecającą każdego członie wykupienia z jego rąk za
wieka. Jezus ma moc panosymboliczną opłatą pierwowania nad prawami natury
rodnego syna. Sam obrzęd
– dlatego poświęcona tego
ofiarowania i wykupienia
dnia świeca uważana jest za
nawiązywał natomiast do
sakramentalium skuteczne
ocalenia pierworodnych
w ochronie przed burzami
synów Izraelitów podczas
i gromami (stąd jej nazwa:
niewoli egipskiej (od tamtej
„gromnica”) oraz od wszelpory każdy pierworodny żyd
kiego innego zła (także
uważany był za własność
od napaści złych duchów
samego Boga). Jezus – tak
w chwili śmierci). Zgodnie
jak wszyscy inni – poddaz wielowiekową tradycją
ny został temu obrzędowi Ofiarowanie Jezusa w świątyni, mal. Giotto di Bondone
w uroczystość Matki Bo40 dni po swoich narodziżej Gromnicznej kończy się
nach. Ofiarowanie łączyło się
Nazwa „Matki Bożej Grom- w Polsce – przedłużony nieco
również z ceremonią oczysz- nicznej” nawiązuje natomiast w stosunku do liturgicznego
czenia matki dziecka, która do maryjnego charakteru święta – okres Bożego Narodzenia.
do tego czasu uważana była oraz do słów proroctwa starca Wielu wiernych dopiero tego
– zgodnie z żydowskim pra- Symeona, który stwierdził, że dnia rozbiera choinki i przestaje
wem – za nieczystą. Młoda Jezus jest „światłem na oświe- śpiewać kolędy.
matka zobowiązana była wtedy cenie pogan i na chwałę Izra-

Służebnica Boża Rozalia Celakówna – apostołka intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – doświadczyła
bliskiego spotkania z piorunem.
ar
ch
.
Być może to, że miała w ręku gromnicę
i wzywała pomocy Matki Bożej, uchroniło ją,
domowników i dom przed większymi szkodami.

Niech, Jezu najsłodszy, przenajświętsze
Ciało Twoje i Krew będzie słodyczą duszy,
zbawieniem i świętością we wszelkim pokuszeniu, weselem i pokojem
w każdym utrapieniu, światłością
i mocą w każdym słowie i czynie
i w śmierci ostateczną ochroną.
Amen.
stronę przygotował Henryk Bejda

