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Cotelo
Hiszpański reżyser znany
z produkcji Mary’s Land.
Ziemia Maryi opowiada
o swoim najnowszym filmie Największy dar. Współproducentem filmu, który mówi o przebaczeniu,
jest Stowarzyszenie Rafael
– wydawca „Dobrych Nowin”.
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„Nie ma nawrócenia
bez przebaczenia”

Rozmowa
z Leszkiem Podoleckim

Matka Boża
Brzemienna
z Matemblewa

Święta Teresa
z Lisieux
Cudowne
płatki róży
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Papież Franciszek
do młodzieży

Nie znam nawet jej imienia
Na Światowe Dni Młodzieży do Panamy pojechało 200 ratowników Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej z całej Polski. Jeden z nich,
d r u ż y n ow y M a c i e j
Skóra z 3. Podgórskiej
Drużyny Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja
Małkowskiego, podczas służby uratował
życie uczestniczki tego
wydarzenia.

fot. Marvin Recinos/AFP/East News

Za nami 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Był to
przepiękny i owocny czas dla młodych z całego świata. Na zakończenie spotkania papież ogłosił, że kolejne
ŚDM odbędą się w 2022 r. w Lizbonie. Do tego czasu powracajmy do wszystkiego, co usłyszeliśmy w Panamie,
i wcielajmy słowa Ojca Świętego w życie.

Oby nasze ograniczenia, nasze słabości nie paraliżowały nas! Iść
naprzód, z naszymi defektami – potem je skorygujemy – z naszymi
słabościami..., iść naprzód, i na tym polega piękno poznania, że jesteśmy posłani, radość ze świadomości, że ponad wszystkie niedogodności mamy do wypełnienia misję. Nie pozwólmy, by powstrzymały nas
ograniczenia, słabości, a nawet grzechy i by przeszkodziły nam w życiu
misją, ponieważ Bóg wzywa nas, byśmy czynili to, co możemy i prosili
o to, czego nie możemy, wiedząc, że Jego miłość prowadzi i przemienia nas stopniowo (por. adhortacja apostolska Gaudete et exsultate,
49-50). Nie bójcie się, gdy dostrzegacie wasze słabości; nie bójcie się
nawet, gdy widzicie wasze grzechy: podnoście się na nowo
i do przodu, zawsze do przodu! Nie pozostańcie na ziemi, nie
zamykajcie się, idźcie do przodu z tym, co macie najważniejszego, idźcie do przodu, bo Bóg potrafi przebaczyć wszystko!

Czy chcesz być „osobą wpływową” w stylu Maryi, która odważyła się
powiedzieć „Niech mi się stanie”? Tylko miłość czyni nas bardziej ludzkimi,
pełniejszymi, a cała reszta to dobre, lecz puste placebo”.

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

Maciek podkreśla, że wiara
jest nieodłączna od harcerstwa.
„To jeden z kierunków naszego
działania. I nie chcemy realizować
go tylko słowami, ale przez czyny
na rzecz bliźniego” – tłumaczy.
Dodaje, że bardzo ważne
jest świadectwo wiary, z którego
mogą czerpać inni. Na przykład
„Dobre Nowiny” to miesięcznik,
dlatego tak ważne dla istnienia
gazety i planowania kolejnych
numerów są deklaracje comiesięcznych, regularnych datków.
Dziękując za dotychczasowe za-

angażowanie i zrozumienie dla
idei wydawania bezpłatnej gazety
ewangelizacyjnej, będziemy bardzo zobowiązani za rozważenie
decyzji o przystąpieniu do grona
Mecenasów„Dobrych Nowin”, czy-

Czuwać w wierze

Świat nie będzie lepszy, gdy będzie mniej osób chorych, słabych, kruchych lub starszych,
którymi trzeba się zajmować, a nawet nie dlatego, że będzie mniej grzeszników, ale będzie lepszy, gdy będzie więcej osób, które są gotowe i mają odwagę zrodzić jutro i uwierzyć w przemieniającą moc Bożej miłości.

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@rafael.pl
tel. 515 766 172

Miłować poprzez
pełnienie służby

Maciek przygodę ze Światowymi Dniami młodzieży rozpoczął
w Krakowie. „To było wyjątkowe
przeżycie lokalne. Nie musieliśmy
poznawać terenu, ale
mogliśmy się skupić na zadaniach czy
konkretnej pomocy
pielgrzymom, którzy
codziennie dawali
przykład wyjątkowej
radości wiary i oddania Bogu w naszym
mieście” – wspomina.
Po d c z a s Ś D M
w Polsce pełnił on
funkcję tzw. kwalifikowanej pierwszej
pomocy w ramach
działań Harcerskie-

Ma 21 lat. Jego zainteresowania to grafika i marketing. Jest też
harcerzem, który od 14 lat, zgodnie z główną zasadą prawa harcerskiego, służy Bogu i Polsce.

Wy, drodzy młodzi, nie jesteście przyszłością. Lubimy
mówić: „Jesteście przyszłością...”, Nie! Jesteście chwilą obecną! Nie jesteście przyszłością Boga: wy młodzi jesteście Bożym teraz. On was zwołuje, wzywa was w waszych wspólnotach, wzywa was w waszych miastach, by pójść w poszukiwaniu dziadków, dorosłych, aby stanąć na nogi i razem z nimi
zabrać głos i spełnić marzenie, z jakim Pan was wymarzył.
Nie jutro, teraz, bo tam teraz, gdzie jest twój skarb, tam jest
również twoje serce (por. Mt 6,21); a to, co rozbudza waszą
miłość, podbije nie tylko waszą wyobraźnię, ale obejmie wszystko. Będzie tym, co wam każe
wstać rankiem i pobudzi was w chwilach zmęczenia, co złamie wam serce i napełni was zadziwieniem, radością i wdzięcznością. Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej, a to zadecyduje o wszystkim”.

w działaniach podejmowanych
w parafii, na obozach czy podczas innych wydarzeń. „Dla harcerza wiara w Boga musi mieć konkretny wydźwięk. Doceniam niezmiernie, że Bóg jest przy mnie,
ufam Mu i – jak mówią znane harcerskie słowa: «czuwam», a więc
chcę być stale gotowym odpowiedzieć na Jego wezwania. I to
odpowiedzieć nie z przymusu, ale
z chęci, bo wzywa mnie przecież
Przyjaciel” – opisuje.

go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. „Ta służba to dla mnie
prawdziwa realizacja miłości miłosiernej. To wyraźne podjęcie odpowiedzialności za drugą osobę, co
niestety nie jest popularne współcześnie” – mówi.
Z taką myślą pojechał również
do Panamy – razem z 200 innymi
ratownikami HOPR. „To była wyprawa marzeń. Na pewno każdy
z nas jechał tam z pragnieniem,
by rzeczywiście być potrzebnym”
– opowiada. Maciek naprawdę
znalazł się we właściwym czasie,
na właściwym miejscu.

Rozwiązany węzeł

Wspólnie z Anną Czesak i Szymonem Bekiszem pełnili patrol
w jednym z sektorów podczas piątkowej drogi krzyżowej
w czasie spotkanie
papieża Franciszka
z młodymi chrześcijanami w Panamie,
kiedy młody chłopak
poinformował ich, że
jedna z uczestniczek
potrzebuje pomocy.
Pobiegli. Krótkie rozpoznanie – brak oddechu, coraz słabsze
tętno. Trzeba było reanimować.
fot. Ł. Kaczyński

Drodzy przyjaciele, doświadczyliście wiary żywszej, realniejszej; doświadczyliście siły wypływającej z modlitwy oraz
nowości innej radości, będącej owocem pracy ramię w ramię,
także z osobami, których nie znaliście. Teraz nadchodzi chwila rozesłania: idźcie, opowiadajcie, idźcie, dawajcie świadectwo, idźcie i przekazujcie to, co widzieliście i usłyszeliście.
Czyńcie to nie za pomocą wielu słów, ale tak jak czyniliście to tutaj, w gestach prostych, w gestach codziennych, które zmieniają i czynią nowymi
wszystkie rzeczy, w tych gestach, które są zdolne czynić „raban”, „raban”
konstruktywny, „raban” miłości.
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li grupy osób, które zadeklarowały
wspieranie pisma comiesięcznymi,
stałymi wpłatami (25, 50, 100 lub
200 zł). Jeśli do grona Mecenasów przystąpi 300 osób, wydawanie„Dobrych Nowin” nie będzie

Drodzy Czytelnicy!
„Pierwsze uciśnięcie wykonałem bardzo delikatnie, żeby nie
połamać żeber – to był żywy człowiek potrzebujący pomocy, a nie
fantom. Drugie już z pewnością,
że trzeba działać dalej. A po nim
oddech wrócił i przez moment to
poczułem – uratowałem komuś
życie. Później wróciliśmy do naszych obowiązków” – opowiada.
Dziewczyna trafiła do szpitala.
Po pewnym czasie przyszła wiadomość, że dziewczyna czuje się już
lepiej. „Nie znam nawet jej imienia,
wiem tylko, że jest z Salwadoru. Myślę, że to Bóg postawił nas dokładnie w tym sektorze, znając nasze
umiejętności. Ciężko znaleźć słowa,
by opisać uczucie na myśl o tym, że
ktoś tam w świecie żyje dzięki temu,
co zrobiłeś. Jednak na pewno czuję jedno – ta służba ma sens i warto
było przelecieć 10 tys. km, by uratować czyjeś istnienie” – ocenia.
W harcerstwie jest taki zwyczaj, że węzełek na końcu chusty
na szyi, będącej częścią munduru, można rozwiązać wtedy, kiedy w ciągu dnia wykona się dobry
uczynek. „Gdy byłem małym zuchem, postanowiłem, że rozwiążę go, kiedy uratuję komuś życie.
W piątek wieczorem w Panamie
mogłem to zrobić. Dziękuję Bogu,
że był wtedy ze mną” – przyznaje
Maciek.
łk

zagrożone. Jeśli jednak Państwo
mogą wspierać nas chociażby
okazjonalnie, również będziemy
za to ogromnie wdzięczni.
Jeśli zdecydują się Państwo
na comiesięczne wspieranie stałą

Przed miesiącem informowaliśmy Państwa o trudnej
sytuacji, w jakiej znalazła się
nasza gazeta. Dziś już mogę
napisać, że dzięki ofiarom,
jakie otrzymaliśmy w ostatnim miesiącu, udało nam się
w dużej części opłacić wydatki czasopisma. Składamy za to
staropolskie „Bóg zapłać”.
Naszym podziękowaniem
za każdy dar będzie Msza
Święta, którą odprawiać będzie co miesiąc w intencji Darczyńców i Mecenasów zaprzyjaźniony z nami kapłan i autor
„Dobrych Nowin” – ks. Tomasz
Szarliński.
Licząc na owocną współpracę, na to, że wydając wspólnie „Dobre Nowiny”, zaniesiemy Ewangelię na „dachy”,
jeszcze raz składam serdeczne
podziękowania, że z nami jesteście, że nas czytacie, że rozdajecie „Dobre Nowiny”, że nas
wspieracie.
Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

kwotą, prosimy w tytule przelewu
napisać: „Dobre Nowiny – Mecenat”. W przypadku okazjonalnych
datków w tytule proszę pozostawić formułę jak dotychczas.
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Australii
został
katolikiem

fot. Archiwum

„Surfowanie” po internecie pochłania coraz większą cześć
naszego wolnego czasu. Jeśli jednak przeglądamy już jakieś strony, zaglądajmy nie na te, które skłonią nas do
grzechu, ale na te, z których możemy wynieść coś dobrego.
Ostatnio pojawiło się kilka takich dobrych stron.
santojp2.pl

Interesujesz się wszystkim, co dotyczy św. Jana Pawła II? Zajrzyj na
stronę: santojp2.pl przygotowaną przez krakowski Instytut Dialogu Kulturowego Jana Pawła II.
Głównym zadaniem strony jest gromadzenie i prezentacja inicjatyw
związanych z mijającą 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża i nadchodzącym jubileuszem 100. rocznicy jego urodzin. Na portalu znaleźć można szereg interesujących materiałów dotyczących samego
Jana Pawła II (jego życia, posługi i turystyczno-literacko-teatralnych pasji),
organizowanych w całej Polsce „papieskich” wydarzeń i inicjatyw, a także
niezwykle bogaty zbiór filmów wideo i nagrań audio.

museivaticani.va

Niedługo nie będziemy musieli wychodzić z domu, żeby zwiedzić Muzea
Watykańskie. Już dziś zobaczyć można wiele, a niedługo w internecie pojawi się całość zbiorów jednego z najsłynniejszych muzeów świata. Już dziś
wirtualnie zwiedzić można Kaplicę Sykstyńską czy Pokoje Watykańskie z freskami Rafaela.

Kolejne miejsca – spośród 23 kandydatek – zajęły: święta urszulanka Urszula Ledóchowska; bohaterska położna
z Oświęcimia służebnica Boża Stanisława
Leszczyńska; zamordowana za pomoc
i ukrywanie Żydów służebnica Boża Wiktoria Ulma; bohaterka „Solidarności” Anna
Walentynowicz; zmarła w 2008 r. siatkarka Agata Mróz, która – chora na białaczkę – wolała odsunąć w czasie leczenie, niż
zaszkodzić rozwijającej się pod jej sercem
córeczce; Danuta Szyksznian ps. „Sarenka”
– żyjąca do dziś łączniczka AK i działaczka
niepodległościowa – oraz Marianna Popiełuszko – matka pięciorga dzieci, w tym
bł. Jerzego Popiełuszki.
Organizator plebiscytu – Konfederacja
Kobiet RP – integruje osoby, organizacje
i ruchy działające na rzecz kobiecości, macierzyństwa, małżeństwa i rodziny.

Płk. Łukasz Ciepliński „Pług”

Żołnierz

niezłomny
„Bądź Polakiem to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich
Polaków [...] Bądź katolikiem to znaczy
pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za
swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osiągnąć
musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować”.
Takie słowa w wysłanym z ubeckiego więzienia grypsie skierował do swego nigdy niewidzianego czteroletniego synka Andrzejka Żołnierz Wyklęty
płk. Łukasz Ciepliński „Pług”. Był on wielkim Polakiem, odważnym, niezłomnym
żołnierzem i żarliwym katolikiem. Komuniści zamordowali go strzałem w tył głowy 1 marca 1951 r. Pod tą datą obchodzimy obecnie Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Wiary się nie zaparł...

Nie ma chyba Polaka, który nie znałby lub choćby nie słyszał o Janie Pawle II, Siostrze Faustynie czy Maksymilianie Marii Kolbem. Mało kto wie jednak, że do
sporego grona polskich świętych zalicza się także jezuita Melchior Grodziecki. Być może ten mało znany święty stanie się niedługo nieco bardziej popularny. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego na wniosek ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej postanowili, że rok 2019 będzie na Śląsku Rokiem
św. Melchiora Grodzieckiego.

B

ył rok 1619. Melchior Grodziecki wraz z dwoma innymi
jezuitami – Chorwatem Marko Kriżem i Węgrem Stefanem Pongraczem – przebywali na zamku w Koszycach.
Po północy z 6 na 7 września do ich komnat wtargnęli wrogo nastawieni do austriackiego cesarza i do katolików protestanci, którzy niedawno przejęli władzę
w mieście. Hajducy Jerzego Rakoczego
zaczęli się pastwić nad kapłanami, bili ich
i kopali. Obaliwszy Pongracza i Grodzieckiego „na ziemię – jak opisywał jezuicki
hagiograf Jan Poplatek – zdarli z nich
odzienie związali im ręce i, wyjąwszy ze
strzelby skałkowej krzemień, wśród śmiechów i szyderstw, w bezwstydny i bolesny sposób ich okaleczyli. Z ust najokrutniej udręczonych ofiar dobywały się jęki
i wezwania Najświętszych imion Jezusa
i Maryi”. Po torturach odcięli głowę Kriżowi, a jego martwe ciało wrzucili do szamba. Pozostałych próbowali „odwieść od
wiary świętej”.
Kiedy Grodziecki kategorycznie
odmówił zaparcia się wiary, oprawcy
„związali mu ręce, przymocowali do
belki i podnieśli go w górę, tak że wisiał
w powietrzu, nie dotykając nogami ziemi”. „Obciążywszy mu nogi ciężkim kamieniem, krajali go nożami, tak iż widać
było wnętrzności, szczypali obcęgami,
a świeże rany przypiekali płonącą pochodnią. Głowę obwiązali mu sznurami
i tak ją ściskali, że aż oczy na wierzch wychodziły. W czasie tych okropnych katuszy nie słyszano innych słów z ust tego mężnego męczennika, jak tylko Najświętsze Imiona Jezus i Maryja. W końcu

hajducy nasyceni widokiem męki i krwi, spływającej obficie
z ciała ofiary, dokończyli swego krwawego dzieła i, odcinając toporem głowę Grodzieckiemu, wrzucili jego ciało do
tej samej kloaki, w której już leżały zwłoki kanonika Kriża” – opisywał Jan Poplatek. Pongracz „znosił najdłuższe męczarnie, bo grzęznąc w cuchnącym kale, żył
jeszcze cały dzień i dopiero po północy
dnia 8 września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zrodzony
dla nieba, poszedł połączyć się na wieki
z towarzyszami swymi”.
Święty Melchior urodził się w zamożnej szlacheckiej rodzinie Grodzieckich herbu Radwan w Cieszynie (lub rodzinnym Grodźcu). Jego dziadek i ojciec
byli kasztelanami cieszyńskimi. Uczył się
w wiedeńskim kolegium jezuitów. Mając
niespełna 19 lat, wstąpił do jezuitów, rozpoczynając nowicjat w Brnie. W 1605 r.
złożył śluby zakonne, a w 1614 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Posługiwał m.in.
w Brnie, Kłodzku i w Pradze (odbywał tu
studia). Po złożeniu ślubów wieczystych
wysłano go do Koszyc, gdzie miał pełnić
funkcję kapelana wojskowego.
Kult św. Melchiora szerzy się dziś na
Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza w Cieszynie (zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie tego miasta) i Grodźcu. Parafie pw. św. Melchiora Grodzieckiego
znajdują się m.in. w Częstochowie i Darłowie. Przez trzy państwa – Polskę, Czechy i Węgry – przebiega liczący niemal
1500 km Szlak Męczenników Koszyckich.
fot. H. Bejda

Warto tam zajrzeć!
fot. Ali kazak 9, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

Choć w młodości Hayden uczęszczał do katolickiego kościoła i uczestniczył we mszach świętych,
nigdy formalnie nie został
ochrzczony. Jego niechęć
do Kościoła nasiliła się po
stracie córki Micheli, która
w 1966 r. zginęła pod kołami samochodu. Polityk nie mógł sobie z tym poradzić. Obwiniał o śmierć córki Boga.
Co sprawiło, że zmienił zdanie? Po pierwsze,
z pewnością przyczyniła się do tego trwająca ponad 40 lat przyjaźń i medyczna współpraca (Hayden wdrażał pierwszy w historii Australii system
ubezpieczeń zdrowotnych) z s. Angelą Mary Doyle
– administratorką szpitala w Brisbane. Hayden często polemizował z nią na tematy związane z wiarą, podzielając jednocześnie wiele innych wartości. Okazją do przemyśleń było dla niego również
siedem miesięcy spędzonych w szpitalu, podczas
których dochodził do siebie po przebytym udarze
mózgu. Poruszyła go wtedy bezinteresowna pomoc, współczucie i dobroć, której doświadczył od
katolików.
„Zawsze tu byłem, nie powinienem się oddalać” – taka myśl chodziła mu po głowie, kiedy
uznając, że „chrześcijaństwo jest religią miłości”,
już jako stary, schorowany człowiek przyjmował
chrzest święty. Teraz nie myśli już o wielkiej polityce – woli być wolontariuszem w Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

Apostołk i Bożego Miłosierdzia
św. Faustyny Kowalskiej – która zebrała niemal jedną piątą głosów – przedstawiać nie
trzeba. Nieco mniej znana Danuta Siedzikówna „Inka” była sanitariuszką AK. Miała
zaledwie 17 lat, kiedy za swoją niepodległościową działalność została zastrzelona
przez komunistów. Umarła z okrzykiem
„Niech żyje Polska” na ustach. Była tą, która – jak sama zaświadczała w grypsie pisanym dla babci – „zachowała się jak trzeba”.
98-letnia psychiatra dr Wanda Półtawska
jest prawdziwym „człowiekiem legendą”.
Podczas drugiej wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck, została uzdrowiona z raka za wstawiennictwem Ojca Pio, przyjaźniła się z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II, jest wielkim obrońcą życia ludzkiego od poczęcia
aż do naturalnej śmierci.

fot. Lowdown, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

Bill Hayden jest jednym z najbardziej znanych australijskich
polityków. Z ramienia Australijskiej Partii Pracy piastował różne funkcje w rządzie, a w latach
1989-1996 był najważniejszym
człowiekiem w Australii – gubernatorem generalnym (jego rządy były drugie co do długości!).
Choć w młodości uczęszczał do
katolickiej szkoły, przez długie
lata deklarował się jako zagorzały a nawet walczący z wiarą ateista (co więcej, był pierwszym gubernatorem, który złożył oświadczenie zamiast przysięgi na Biblię!). Tym bardziej zadziwia to,
co uczynił w jesieni swego życia: we wrześniu 2018 r. w wieku
85 lat przyjął chrzest święty w...
Kościele katolickim.

Polki na medal!

fot. Wikimedia Commons

Jak gubernator

Pierwsze miejsce: Faustyna (Helena) Kowalska.
Drugie: Danuta Siedzikówna „Inka”. Trzeci stopień podium przypadł
dr Wandzie Półtawskiej.
Tak wygląda podium plebiscytu na Polkę Stulecia
zorganizowanego przez
Konfederację Kobiet RP.
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Kardynał
Achille Ratti
(w środku)
podczas
wyprawy
w góry

Pius XI

papież
alpinista
Święty Jan Paweł II był wielkim miłośnikiem górskich wędrówek, jednak wśród
papieży prawdziwym górskim profesjonalistą był nie on, ale Pius XI. Achilles Ratti
(1857-1939), zanim został papieżem, był
bowiem... alpinistą.
Opasany liną, z czekanem w dłoni i w rakach na nogach Ratti zdobył wiele alpejskich szczytów, wytyczając
kilka nowych dróg wspinaczkowych. Dokonał pierwszego włoskiego wejścia na Dufourspitze (4634 m) – najwyższy wierzchołek masywu Monte Rosa, drugi co do
wysokości szczyt Europy. Do dziś można się wspiąć na
Mont Blanc (4810 m) – najwyższy szczyt Alp i Europy
– drogą papieską Via Achille Ratti, zwaną też „Via normale
italiana” lub „delle Aguilles Grises” z Courmayeur.
Ostatnią górą, którą Achilles Ratti zdobył zanim
na stałe wyjechał do Rzymu, była położona w lombardyjskich Alpach Bergamskich Grigna (2410 m n.p.m.).
O Piusie XI żartowano, że był największym alpinistą
wśród papieży i największym papieżem w gronie alpinistów. Jako papież ogłosił patronem ludzi gór żyjącego na przełomie X i XI wieku św. Bernarda z Menthon
(z Aosty), założyciela pierwszych w historii punktów
ratownictwa górskiego – schronisk na alpejskich przełęczach zwanych dziś Wielką i Małą Przełęczą Świętego
Bernarda.

Módlmy się za prześladowanych...
My, Polacy, żyjemy w cieplarnianych
warunkach. W tym samym czasie nasi bracia
w wierze cierpią na skutek prześladowań.
Jest ich bardzo wielu. Według Open Doors
– organizacji zajmującej się monitorowaniem prześladowań chrześcijan na świecie
– jesteśmy dziś świadkami największych
prześladowań chrześcijan w dziejach świata.
Okrutnych cierpień za wiarę doświadcza ponad 200 mln wyznawców Chrystusa! Co roku
Open Doors publikuje również niechlubną
listę 50 krajów w których prześladowania
chrześcijan są największe.

Oto pierwsza dziesiątka 2018 roku:
1. Korea Północna
2. Afganistan
3. Somalia
4. Libia
5. Pakistan
6. Sudan
7. Erytrea
8. Jemen
9. Iran
10. Indie

fot. Associated Press/East News

4

Oprócz komunistycznej Korei są to zatem kraje,
w których „pierwsze skrzypce” grają islamiści. W rankingu nie ma krajów europejskich. W gronie 50 znajdują
się takie kraje jak Arabia
Saudyjska (15), Egipt (16),
Turcja (26), Chiny (27). Meksyk (39), Rosja (41), ZEA (45)
czy Kolumbia (47).

Islamiści w Lahaur (Pakistan) żądają kary śmierci dla chrześcijanki Asii
Bibi, październik 2018 r.
strony przygotował Henryk Bejda
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Dlaczego zatem trzeba przebaczyć?
Przebaczenie jest potrzebne
osobie zranionej, bo jej życie

Nie ma nawrócenia bez przebaczenia

Z Leszkiem Podoleckim, założycielem Instytutu
św. Brata Alberta, który opiekuje się byłymi więźniami i bezdomnymi,
rozmawia Małgorzata Pabis.
gnie dna. Nie można funkcjonować w pełni, cieszyć się łaskami, darami Bożymi, służyć
innym, jeśli mamy w sobie potworne zranienia.
Wielu z nas ma problem z przebaczeniem ojcu...
Kiedy pytam w więzieniu: „Kto
z was się boi, ma pretensje i żal,
czuje trwogę przed Bogiem Ojcem, niech podniesie rękę”, to
zgłasza się prawie 100%. A na
pytanie: „Kto z was boi się Matki Bożej?”, nikt nie podnosi ręki.
Zawsze tłumaczę to tak, że miłość do matki mamy w genach.
Ojcowie muszą zdobyć miłość
dziecka. Niestety, często ojcowie stanowią największą przeszkodę w rozwoju duchowym
dziecka.
W wielu z nas słowo „ojciec” rodzi straszne skojarzenia. Ostatnio w jednej ze szkół już na początku spotkania z uczniami
zapytałem ich: „Kto z was ma
kochanego tatusia?”. Rękę podnosiło od 10 do 15%. Dla wielu
słowo „tatuś” to jest science fiction, oni nie wiedzą, co to znaczy. Mają ojca, a nie tatusia. To
kolosalna różnica. Potem to doświadczenie „ojca” przenoszą
właśnie na Boga Ojca, a przecież wiemy, że Pan Jezus zawsze
zwracał się do Boga słowem
„abba” – tatusiu.

Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże (Dz 4,31).
Dzięki Dziejom Apostolskim mamy dostęp do najstarszego archiwum pierwotnego Kościoła, w którym przechowywane są
„akta apostolskie”. Pierwsza ich karta w zapowiedzi Jezusa streszcza najważniejsze
przyszłe dokonania Jego uczniów: „Gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).
Kolejne ukazują rozwój owego świadectwa, którego stawką będzie ostatecznie ich
życie. Pierwszy znak to narodziny samego

Kościoła i jego harmonijnej wspólnoty miłości. Kolejny znak, opisany w rozdziałach
3-5, wiąże się od razu z prześladowaniami,
przez które na tym świecie będzie musiał
przechodzić!
W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
chodź! (Dz 3,6)
Łukasz zaczyna opis pamiętnego „dnia
prześladowania” od godziny 15, w której

Kiedy więc przygotowuję ofiarę do przebaczenia, zawsze
najpierw uczę modlitwy. Potem, kiedy ta osoba poczuje
w sercu, że jest gotowa, może
pójść do taty i powiedzieć: „Tatusiu, ja cię bardzo kocham
i przebaczam ci, ale chcę ci
powiedzieć, co ci wybaczam”.
I mówienie „co” jest tu najważniejsze, bo to uzdrawia zarówno ofiarę jak i kata. To jest
bardzo trudne, ale najszybsze
uzdrowienie.
Co dzieje się w sercu człowieka, który ma problem z przebaczeniem?

to Piotr w towarzystwie Jana uzdrowił przy
Bramie Pięknej chromego od urodzenia.
Można zauważyć głęboki sens tego pierwszego znaku apostolskiego: oto dzięki
Imieniu Pana człowiek, który przeżywa ból
bezradności, zaczyna chodzić, a jak wiemy,
pierwszą nazwą wiary chrześcijańskiej jest
„droga”. Zresztą nie tylko on, ale cały tłum
ludzi – ku wzrastającemu oburzeniu świątynnych oficjeli – biega za nimi...
Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? (w. 7)
Musiało się to skończyć aresztowaniem, zwołaniem nadzwyczajnej sesji sanhedrynu i przesłuchaniem „winowajców”...
Oskarżeni, tak jak nieco wcześniej ich
Mistrz, stają w środku, w tym samym miejscu, w którym widzieli Go spoliczkowanego. Tym razem jednak Piotr, który wystraszył się służącej arcykapłana, zamiast rato-

Jak mówiłem, przebaczenie
to proces. Człowiek, który nie
przebaczył, w swoim sercu ma
nienawiść. Często daję „czasowi
czas”, słucham historii. Ja swoich
podopiecznych przygotowuję
przez modlitwę. Uczę ich modlitwy. Tłumaczę, dlaczego trzeba
to zrobić.
Miałem najukochańszą mamusię i babcię na świecie. Byliśmy
rodziną wielopokoleniową. Niestety, miałem ojca, a nie tatusia.
Kiedy po latach układałem program przebaczenia, starałem
się przebaczyć swojemu ojcu.
Pojechałem na jego grób i powiedziałem mu: „Tatusiu, bardzo

I to jest problem dzisiejszego
świata...
My, ojcowie, mamy problem
z okazywaniem miłości. Za to
niezadowolenie potrafimy okazywać – nie mamy z tym problemu. Dlatego apeluję: zróbmy rok okazywania sobie miłości – rodzice dzieciom, dzieci
rodzicom, małżonkowie sobie
nawzajem.
Ludzie, którzy są poranieni na
płaszczyźnie emocjonalnej, bardzo łatwo zostają zniewoleni
przez alkohol, narkotyki. Młodzież, która nie ma tych problemów, nie będzie wchodzić
w uzależnienia. Nawet kiedy raz
czy dwa ktoś spróbuje, to odrzuci używki. Alkohol, narkotyki nie
zniewolą takiej osoby, bo jest
chroniona przez miłość Bożą,
miłość rodziców.

wać się ucieczką na zewnątrz, śmiało przemawia do zgromadzonych notabli. Ta jego
odważna postawa wprawia ich w osłupienie: „Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. (...) A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie
znajdowali odpowiedzi” (w. 13-14). Skorumpowana władza w rzeczywistości nie
liczy się z Prawem, ale powiązana jest siecią układów, które tak naprawdę rządzą
jej decyzjami. Najczęściej działa w strachu
przed tym, „co powiedzą”, więc tak jak tamtym razem „lepiej” był skazać Niewinnego,
tak tym razem „lepiej” było trochę pogrozić
i wypuścić „winnych zamieszek”.

ale przyczyna jest tu – nikt nie
okazał im wcześniej miłości.
Mężczyzna uważa się za prawdziwego mężczyznę, kiedy wybuduje dom, zasadzi drzewo
i ma syna. To strasznie głupie,
ale taka filozofia wciąż w nas
pokutuje. Ojciec ma być batem, pasem – to są szatańskie
myśli. A ojciec to Bóg, to miłość.
Współczesna pedagogika wyrzuciła słowo „miłość” – tak działa genderyzm. Dziecko trzeba
zmierzyć, zważyć, wpoić mu takie czy inne zasady. Trzeba więc
tłumaczyć ojcom, że mają okazywać swoim dzieciom miłość,
chwalić je. To zmienia rodziny.
Sprawia, że wraca w nich pokój
i miłość. Dzieci trzeba przytulać.
Jeśli tak będziemy czynić, będziemy mieli mniej uzależnień
wśród dzieci, młodzieży. To jest
prawdziwy i najtańszy program
profilaktyczny!

Jak przekonać ojców, żeby
chwalili swoje dzieci, przytulali je...
Jeśli dziecko źle czyni, to
nie stoi po twojej stronie – zrozum to, ojcze. Wina jest twoja,
a nie dziecka. Często mówię, że ludzie
w więzieniach odbywają karę pozbawienia
wolności za nigdy nie
okazaną im miłość.
Oczywiście, siedzą
za swoje sprawki,

Dziękuję za rozmowę.

Święty Piotr i święty Jan uzdrawiają chorego,
ryc. Albrecht Dürer

List do Pana Boga:

„Czy ja wierzę w Boga? Wierzę czy nie, to nic nie zmieni... Moje
życie po prostu już takie jest. Nie ma sensu się łudzić, że Ty coś zmienisz, bo nie zmienisz. Po co mówić do Ciebie? I tak nie słyszysz. Zawsze
tak było. Nie słuchasz. Kiedyś Cię błagałam, wzywałam... wtedy, kiedy
bolało, kiedy się bałam, kiedy umierałam ze strachu, kiedy cierpiałam,
czułam się odrzucona, samotna, sama. Kiedy w sposób okrutny zdarto ze mnie cześć i człowieczeństwo. Kiedy nikt się o mnie nie troszczył.
I kiedy postanowiłam iść swoją drogą, niekoniecznie, prostą, ale innej
nie było albo jej nie widziałam. Ja prosiłam jeszcze wtedy o pomoc.
Gdzie byłeś wtedy, Boże? Czy nie widziałeś mojej krzywdy, mojego
bólu, bezradności? Gdzie wtedy był Bóg? On milczał wtedy, a ja milczę
teraz. I moje serce też milczy. I moja dusza. Czy to takie dziwne, że zamknęłam się w swojej skorupce niewiary? Gdzie jest ojciec? Jaki ojciec?
Gdzie jest matka? Jaka matka? A ludzie? Jacy ludzie? Nikt nie pomógł.
Więc co? Może Bóg? Jaki Bóg?”.

Odpowiedź Pana Boga:

„Nie wierzysz we Mnie. Nie potrafisz o Mnie myśleć, mówić. Dziecko... zawsze przy tobie byłem. Zawsze cię słuchałem. Zawsze cię słyszałem. Kiedy błagałaś o pomoc, krzyczałem z tobą. Kiedy czułaś ból,
cierpiałem w tobie. Kiedy się bałaś, w tobie umierałem ze strachu. Kiedy się czułaś odrzucona, skrzywdzona, kiedy czułaś odrzucenie, skrywałem się w najbardziej samotny zakątek twego serca, by w cichości twego istnienia współcierpieć z tobą. Kiedy zdarto z ciebie cześć
i honor, umierałem w tobie w nieludzkich męczarniach. Nikt się o ciebie nie troszczył, a Ja pukałem do twego serca z troską. Nie słyszałaś.
Dziecko, nigdy nie byłaś sama. Znam każdą cząstkę twojego organizmu, wszystkie zmysły, wszystkie doznania. Znam każdą Twoją łzę,
znam twój ból. I choć nikomu o tym nie mówisz, ja wiem. Mieszkam
w twoim sercu, choć wytrwale się mnie wypierasz. Ja Cię kocham, bo
jesteś moim dzieckiem ukochanym. Taką cię kocham. Usłysz mnie. Ja
wciąż pukam do twego serca i czekam. Zawsze będę czekał. Czekam
na twoje zaproszenie. Otwórz mi. Z mojej strony, niestety, nie ma ani
klucza, ani klamki. Jest tylko kołatka, więc wytrwale kołaczę. Tylko ty
ze swojej strony możesz mi otworzyć i wpuścić mnie do swojego serca. Ja czekam i będę czekać. Mam czas dla ciebie, bo jesteś dla mnie
najważniejsza. Usłysz mnie. Poczuj moje kocham, moje wołanie do
ciebie. Dziecko, usłysz i wpuść wraz ze Mną wiarę, nadzieję i miłość”.

r e klama
tą. Jak to lubi powtarzać papież
Franciszek, od pasterzy reprezentujących urząd i charyzmat „czuć
zapach owiec”. Nie zamykają się
wieczorem owego dnia w komnacie dramatyzowania, poszukiwania kompromisów czy relaksu,
ale lgną do braci, by poopowiadać
im, co się wydarzyło i by rozwijać
dalej więzi zażyłości. Noc zastaje
ich wszystkich na wspólnej modlitwie, w której w Tekście Świętym
znajdują światło dla przeżytych
tego dnia i „w tym mieście” doświadczeń.
A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo
Twoje z całą odwagą. (w. 29)

Uwolnieni przybyli do swoich... (w. 23)
Dla mnie osobiście jest to jedno z najpiękniejszych zdań w „aktach”. Świadczy
ono o bliskości Piotra i Jana ze wspólno-

Ponad 30 lat temu, kiedy się
nawracałem, odmawiałem różaniec, usłyszałem głos: „Czy ty
mnie kochasz bardziej niż żonę
i córkę?”. Odpowiedziałem: „Panie Jezu, żona, córka, a potem
Ty”. Zapomniałem o tym. Po
dwóch latach to pytanie powróciło i wtedy powiedziałem:
„Panie Jezu, Ty na pierwszym
miejscu, a potem żona i córka”.
I wtedy przypomniałem sobie,
co powiedziałem wcześniej.
Zrobiło mi się strasznie wstyd.
Zrozumiałem bowiem, że kiedy
na pierwszym miejscu postawiłem Boga, miłość do żony i córki
wzrosły tysiąckrotnie. Jak wpuścimy do siebie tę Bożą miłość,
to ona czyni w nas niesamowite
rzeczy.
Jeszcze raz podkreślę: fundament w życiu człowieka to przebaczenie i okazywanie miłości
najbliższym.

fot. Wellcome Collection, CC-BY-4.0

Będziecie świadkami
Chrystusa

fot. arch. L. Podoleckiego

źle się układa. To ofiara niejako
ma przegrane życie. Przebaczenie jest potrzebne do tego, żeby
uzdrowić samego siebie. Innej
możliwości nie ma.
Jeżeli nie przebaczę, to ten problem będzie wciąż we mnie
obecny, w mojej pracy, w moim
domu i wciąż będę krzywdzić innych ludzi, a w sercu będę miał
syndrom „świętego męczennika”. Z ofiary stajesz się katem,
najpierw dla siebie samego, następnie dla swoich najbliższych,
a potem dalszych. I staniesz się
katem dla wielu ludzi. Dlatego nie ma nawrócenia, nie ma
uzdrowienia bez przebaczenia.
To jest fundament.
Druga rzecz, bardzo trudna
– trzeba uwierzyć w to, że Bóg
mnie kocha. Moi podopieczni wiedzą, że Jezus umarł na
krzyżu za ich grzechy, że ich
odkupił, ale nie wierzą w to, że
ich kocha, że są Jego najdroższymi dziećmi.
Jeżeli człowiek ma w sobie zranienie, to miłość Boża jakoś nie
może wejść. Człowiek musi się
na to zgodzić. Czasem Pan Bóg
musi bardzo długo czekać, by
on się otworzył. A on nie chce
przebaczyć, więc Pan Bóg nie
może wejść do niego ze swoją miłosierną miłością, aby mu
przebaczyć. Czasem dzieje się
to dopiero, kiedy człowiek się-

cię kocham”. Mój ojciec nigdy
mi tego nie powiedział. Nigdy
mnie nie pochwalił. Był pracoholikiem, dbał o dom, nie pił alkoholu. Ktoś, patrząc na niego,
powiedziałby, że był cudownym
ojcem i mężem. Ale nigdy mnie
nie przytulił. Za to kiedy zawaliłem jakąś sprawę, wyciągał pasa
i bił mnie. Doświadczałem tego
bardzo często. Kiedyś dostałem
taką „informację duchową”, że
mój ojciec bardzo mnie kochał,
ale miał problem z okazaniem
mi tej miłości. To była dla mnie
trauma jeszcze większa od tej
z dzieciństwa.

Na spotkaniach w więzieniach i poprawczakach pan Leszek
często czyta dwa listy, które napisała jego podopieczna. Autorka listów, Ala, kilkanaście lat żyła na ulicy, była alkoholiczką, zabiła człowieka, odbywała wiele lat karę w więzieniu.

fot. R. Krzeszowiak

Wypowiada Pan często w swoich prelekcjach sentencję: „Nie
ma nawrócenia bez przebaczenia”.
Posługuję wśród ludzi niewierzących, często ochrzczonych,
mających wszystkie sakramenty, ale znajdujących się poza Kościołem. Skąd to się bierze? Bo nie
doświadczyli w swoim życiu miłości, ale odrzucenia. Kiedy mówi
się im, że„Bóg jest miłością”, to ich
to denerwuje. Kiedyś rozmawiałem z dziewczyną, a ona zadawała pytania: „Gdzie był Pan Bóg,
gdy mnie krzywdzono? Wtedy
jeszcze się modliłam i prosiłam
Boga o pomoc. Nie usłyszał, nie
pomógł. Więc gdzie jest ten Bóg,
o którym Pan mówi?”.
Ci ludzie są bardzo poranieni.
Często nie wiedzą, co znaczy
słowo „miłość”. Trudno jest im
słuchać o Bogu, który jest miłością. Na początku nie chcą tego
w ogóle słuchać. Powoli, krok
po kroku, trzeba docierać do ich
problemu braku przebaczenia.
Zobaczyć, gdzie są ich zranienia.
Dla mnie nie istniej nawrócenie
bez przebaczenia. Bez przebaczenia Bogu, sobie i innemu
człowiekowi. Przebaczenie to
jest proces, a nie jednorazowy
akt woli. Ten proces, w zależności czego, jakich zranień dotyczy, może trwać bardzo długo,
czasami nawet kilka lat. Często pierwszym aktem woli jest
podjęcie modlitwy za osobę,
której chcę przebaczyć.
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Kościół prosi w tym dniu prześladowania nie tyle o jego ustanie,

co bardziej o odwagę w dawaniu świadectwa! Całą swą ufność
składa w Bogu, który „wyciągać
będzie swą rękę, aby uzdrawiać
i dokonywać znaków i cudów
przez imię świętego Sługi, Jezusa”
(w. 30). Zwróćmy uwagę na różnorodność Teofanii Ducha Jezusa:
uzdrowienia, znaki, cuda. Modlitwa zostaje natychmiast wysłuchana i wszyscy czują na sobie przyjemny i umacniający „dotyk Ducha
Świętego”, który nigdy nie opuści
„swoich”, zwłaszcza gdy kroczą
w palącym słońcu przez pustynię
prześladowań (por. Ps 68, 8-9).
Ks. Tomasz Szarliński
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Film Stowarzyszenia Rafael, wydawcy „Dobrych Nowin”
W marcu na ekranach polskich kin będzie można obejrzeć Największy dar – najnowszy film Juana Manuela Cotelo, hiszpańskiego reżysera znanego z produkcji Mary’s Land – Ziemi Maryi.
Film mówi o przebaczeniu. Pokazuje historie z różnych stron
świata, gdzie w bardzo dramatycznych sytuacjach ludzie wyciągali rękę do zgody, uzdrawiając siebie i tego, komu przebaczali. Hiszpańsko-polska produkcja powstała dzięki finansowemu
wsparciu tysięcy drobnych darczyńców z obu krajów.
Największy dar to fabularyzowany dokument w konwencji... westernowej komedii (warstwa fabularna) i kina faktu (warstwa
dokumentalna). Głównym bohaterem opowieści jest reżyser, który w scenerii miasteczka rodem z Dzikiego Zachodu kręci klasyczną historię o walce dobra ze złem. Na artystę przychodzi kryzys twórczy i spada masa
wątpliwości. Zaczyn myśleć o tym, by zmienić zakończenie. Zadaje pytanie: „Czy w każdej historii ludzie muszą się na końcu pozabijać?”.
Cotelo, bo to właśnie on jest filmowym
reżyserem, ucieka z planu, by poszukać inspirujących i prawdziwych opowieści, które
pomogłyby mu wymyślić inny finał swojego
dzieła. Prawdziwe życie okazuje się bardziej
zaskakujące niż wymyślone historie... Odnaj-

Największy dar

duje ludzi pokazujących, że bezgraniczna
miłość daje bezwarunkowe przebaczenie...
Największy dar to ogromna dawka
wzruszenia, ciepłych emocji i... duża porcja
humoru. To film z gatunku tych, które naprawdę potrafią zmienić życie. Film swoją
premierę miał już w blisko 40 krajach. Pełne sale kinowe i będąca pod ogromnym
wrażeniem publiczność świadczą o tym,
jak bardzo ten film jest potrzebny współczesnemu światu... „Nie zadowalam się tym,
że Największy dar «się podoba». Aspiruję do
czegoś ważniejszego: uleczenia głębokich
ran w sercach widzów. Życzę wszystkim
siły, by prosić o przebaczenie i przebaczać.
To dopiero jest szczęśliwe zakończenie”
– mówi reżyser filmu.

BOHATEROWIE FILMU
TIM GUENARD – mistrz kraju w boksie, Francja. Wybaczył swoim rodzicom,
którzy go opuścili i bili tak, że na wiele
lat trafił do szpitala. Stara się o wybaczenie tych, których zraniła jego nienawiść i agresja. Dopiero, gdy doświadczył
bezwarunkowej miłości, był w stanie się
zmienić.
IRENE VILLA – dziennikarka i narciarka
paraolimpijska, Hiszpania. Wybaczyła
osobom, które chciały zabić ją i jej matkę,
kiedy Irene miała 12 lat. W tamtym ataku
straciła nogi i trzy palce. Rozumie tych,
którzy nie wybaczają, ale jednocześnie
wie, że jeśli się nie wybaczy, to niemożliwe jest bycie szczęśliwym. Każdego dnia
zbiera owoce przebaczenia.
SHANE O’DOHERTY – były przywódca grupy terrorystycznej IRA. Uważał,
że przemoc rozwiąże problem jego kraju, jednak nic ona nie dała. Skrzywdził
wiele osób... Dziś prosi je o wybaczenie.
Oprócz Kościoła nikt nie wierzył, że będzie w stanie się zmienić.
GABI I FRANCISCO – Meksyk. Zawarli
związek małżeński na zawsze, mieli troje dzieci i rozstali się na zawsze. Nikt nie
wierzył, że ich małżeństwo może się rozpaść ani że mogą znowu się pogodzić.
Wszyscy twierdzili, że ich problemu nie
rozwiąże nawet Bóg... A tu nieoczekiwanie... Gabi i Francisco dziś wciąż są małżeństwem.

8 marca Największy dar wchodzi na ekrany polskich kin. Filmy religijne trudno przebijają
się do regularnego repertuaru,
ale większość kin (kina studyjne, Multikina i Heliosy) deklaruje, że bardzo chętnie zagra Największy dar dla zorganizowanych
grup. Dlatego gorąco zachęcamy
i prosimy, by pomóc nam rozpropagować informacje o filmie,
a także rozważyć w parafii, wspólnocie, szkole, czy nie warto
zorganizować w najbliższym kinie pokazu grupowego. Taki
seans może być formą dodatkowych, filmowych rekolekcji
dla parafian, uczniów czy wspólnot. Wspólne wyjście lub wyjazd do kina to także znakomita forma integracyjnego spotkania dla wiernych z parafii. Aby poznać warunki, na jakich
można zorganizować w kinie taki pokaz (zwykle kina wyznaczają minimalną liczbę deklarowanych widzów – jest to ok.
50, 60 osób – ale też obniżają znacznie ceny biletów dla grupy) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z wybranym kinem.
Więcej szczegółów na www.najwiekszydar.pl.

Ambasadorzy projektu
Marcin Kwaśny
Mówimy często o wybaczaniu innym,
a nie myślimy o wybaczaniu sobie.
Musiałem wybaczyć sobie moje przeszłe
życie, to, że popełniałem błędy, krzywdziłem
ludzi. A tak naprawdę raniłem przez to siebie.
Skoro Bóg mi wybaczył, to i ja powinienem sobie
wybaczyć.
Anna Golędzinowska
Kiedy udało mi się przebaczyć, to
przebaczenie uwolniło przede wszystkim
mnie. Bez przebaczenia nie można zacząć
od nowa.
Dariusz Kowalski
Jeśli komuś nie przebaczysz, to jest tak,
jakbyś go niósł ze sobą, to jest twój balast,
twój ciężar. A co, jeśli jest ich wielu?
Jasiek Mela
Czasami jest tak, że osobą, której powinniśmy wybaczyć,
jesteśmy my sami. I to bywa nieraz dużo trudniejsze.
A Bóg mówi „Kochaj bliźniego jak siebie
samego”. (...) Żyjemy w różnych światach
w tym samym czasie – i jak sobie pomyślę
o ludziach, którym mógłbym coś przebaczyć,
to jest to pestka w porównaniu z tym, co
widziałem na trailerze filmu.

Sprowokować falę przebaczenia
Rozmowa z Juanem Manuelem Cotelo,
reżyserem filmu Największy dar
Kiedyś wspomniałeś, że dostajecie coraz więcej świadectw osób,
które słysząc o waszej produkcji,
postanowiły opowiedzieć swoją
historię życia bądź o swojej decyzji wejścia na drogę przebaczenia.
Czy możesz podać jakiś konkretny
przykład?
Tak, rzeczywiście, mamy wiele takich
przypadków. Jedna z historii dotyczy pewnego mężczyzny z Kolumbii,
który odsiaduje tam wyrok za kilkukrotne morderstwo. Mimo iż dzielą
nas tysiące kilometrów, pewnego
dnia po prostu zadzwonił i opowiedział o sobie, ponieważ identyfikuje się z jedną z osób, która wystąpiła w filmie, i podobnie jak ona chce
poprosić o wybaczenie. Podobny
głos dostaliśmy z Kanady od kobiety, która również identyfikuje się
z przesłaniem filmu. Pewnego dnia
zadzwoniła, mówiąc, że nasza praca
jest dla niej ważna i chce nam pomóc. Był to dla nas trudny moment,
ponieważ kilka tygodni wcześniej
zostaliśmy zawróceni z lotniska tuż
przed wylotem do Rwandy. Powodem był brak zgody na robienie
zdjęć, o której wcześniej nikt nam
nie mówił. Po ludzku, materialnie,
nie mogliśmy sobie pozwolić na

drugą podróż. Dodatkowo wciąż
nie było odpowiedzi w sprawie
nowych wiz. Nie widzieliśmy
wyjścia, jednak ciągle mieliśmy nadzieję. I ktoś na tę
nadzieję odpowiedział.
Jak reagują ludzie
z Tw o j e g o n a j bliższego otoczenia, znajomi Twojej
rodziny, przyjaciele?
Ludzie, którzy nas znają i wiedzą
o projekcie, mają głęboką potrzebę
podzielenia się z nami swoją historią. Tylko w szkole, do której chodzi
moja córka, pięć osób opowiedziało
mi o trudnym procesie przebaczenia,
jaki przeszli.
Jakie to może mieć znaczenie dla
odbiorcy waszego filmu?
W filmie zostały przedstawione historie z całego świata, jednak dzieląca odbiorcę i osobę opowiadającą
odległość dziesięciu, stu czy tysięcy
kilometrów nie ma tutaj znaczenia.
To pokazuje, że przebaczenie jest
sprawą aktualną, dotyczącą każdego człowieka bez względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania
czy wielkość zadanych krzywd.

Co jest najważniejszym celem waszego dzieła?
Naszą misją nie jest produkcja filmu,
tylko dotarcie do serca każdego widza i sprawienie, że spróbuje poradzić sobie ze swoimi zranieniami.
Spodziewacie się wielu odbiorców,
którzy potraktują ten film aż tak
poważnie?
Znamy takie momenty historii,
np. działania nazistowskich Niemiec
podczas drugiej wojny światowej,
gdzie jedna ideologia sprowokowała falę nienawiści. Wierzę, że tak
samo poprzez jedno wydarzenie
– w naszym przypadku film – możliwe jest sprowokowanie fali przebaczenia.
Zdjęcia Rafael Film

Juan Manuel
Cotelo
„Dobry zabija złego, a publiczność bije brawo”. Klasyczna formuła uważana za idealne „szczęśliwe zakończenie”,
ale... coś jest nie tak, prawda?
Bo gdyby przemoc pozostała
zamknięta wewnątrz ekranu,
na terytorium fikcji... mogłoby tak być. Ale tak nie jest. Surowa rzeczywistość pokazuje
nam, że wszędzie stosuje się
stare prawo „oko za oko, ząb za
ząb” i tak to jest: podziały, żale,
nienawiść, przemoc, zniewagi, poniżenie... Wniosek: to zakończenie ani nie jest szczęśliwe, ani nie jest zakończeniem,
ale początkiem niekończącej
się serii smutnych rozdziałów, których bohaterami
są prawdziwe osoby, z krwi i kości.
W obliczu tragicznej panoramy kultury podziałów i konfrontacji możemy się pozwolić zarazić
i przyłączyć się do wojny... lub po prostu narzekać...
lub też zrobić coś pozytywnego, aby przeciwdziałać
tak wielkiej „nienawiści”, która szerzy się wokoło. Mój
wybór jest jasny: działanie! Pragnę wspierać pokój
w społeczeństwie poprzez mówienie o skuteczności

przebaczenia, ponieważ nie znam żadnego innego
środka zaradczego, który miałby taką moc, aby położyć kres każdej wojnie.
Prośba o przebaczenie i samo przebaczenie – to
działa. W 100% konfliktów. Największy dar pokazuje
to nie w teorii, ale przez prawdziwe historie pojednania, w których pokój ostatecznie zatriumfował nad
wojną. We wszystkich przypadkach wydawało się to
niemożliwe.
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Piąta Ewangelia

fot. I. Niemyjska

Dzieje grobowca

Grób Racheli

R

achela (z hebr. owieczka) to
druga – oprócz Lei – żona patriarchy Jakuba. Lea była matką sześciu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Judy, Issachara i Zabulona. Zaś Rachela urodziła tylko
dwóch synów: Józefa Egipskiego
i Beniamina, przy porodzie którego zmarła. Narodzenie dziecka
i śmierć matki nastąpiły w Efrata,
tj. późniejszym Betlejem podczas
powrotu Jakuba z Haranu – od teścia Labana – do Hebronu.

Śmierć Racheli

Swą zmarłą ukochaną małżonkę Jakub pochował na pustkowiu, tuż przy Betlejem. Późniejsza
żydowska haggada głosi, że stało się tak, by w przyszłości Rachela
– jako matka Izraela – mogła żegnać
swoje dzieci wypędzane i uprowadzane tamtędy po wielekroć z Jerozolimy na tułaczkę i wygnanie.
Na grobie matki Racheli każdy
z jedenastu synów – oprócz niemowlęcia Beniamina – zatoczył

kamień, by ciała nie naruszyły dzikie zwierzęta. Na szczycie ostatni
głaz umieścił sam Jakub. Do dziś
trwa ten zwyczaj – symbolicznego już teraz – kładzenia kamieni na
grobach swoich bliskich. Widzimy
to na żydowskich cmentarzach.
Jest to tzw. przykazanie dobroci
(hebr. micwa chesed), symbolicznego uczestnictwa w pogrzebie
i pamięci o zmarłych, którzy już nie
mogą się nam nijak odwdzięczyć.
Stara hebrajska mądrość ludowa
głosi: kwiaty – żywym, kamienie
– umarłym.

Umiłowana pramatka

W tradycji żydowskiej Rachela uważana jest za pramatkę
narodu. Jest symbolem prawdziwej matki poświęcającej życie dla dzieci. Stąd do dziś często mówi się o Racheli zdrobniale
„Mamusia”. Obdarza się ją najserdeczniejszymi dziecięcymi uczuciami. Wzruszenie budzi widok
starych i młodych Żydów oboj-

ks. Tomasz Kancelarczyk

O

cheli, w którym oboje spoczęli na
wieki.
Po powstaniu państwa Izrael
w 1948 r. tereny z grobem przypadły Jordańczykom. Po tzw. Wojnie
Sześciodniowej w 1967 r. grobowiec dalej pozostał w Autonomii
Palestyńskiej. Spowodowało to
ogromne wzburzenie społeczne,
które w końcu doprowadziło do
utworzenia wokół grobu enklawy
izraelskiej na terytorium Palestyny.
Wtedy też powstał popularny
ówcześnie przebój: „Matko nasza
Rachel, Twoi synowie powrócili tu
do ciebie. A na ich czele Beniamin
i Józef. Nigdy już stąd nie odejdziemy”. Z czasem rozbudowano i zamieniono całe miejsce w przepiękną synagogę – jak zawsze z osobną częścią i osobnymi wejściami
dla mężczyzn i kobiet do każdej
sali modlitw. Dziś, w czasach plagi
bezpłodności, słynie ona ze szczególnych modlitw o potomstwo.

Dojazd

Do synagogi matki Racheli
przyjeżdża się ze słynnego checkpointu, czyli głównej bramy
wjazdowej w Wielkim Murze Palestyńskim umożliwiającym wjazd
do Betlejem. Zanim mur powstał,
przez blisko ćwierć wieku Żydzi
pragnący się modlić w synagodze
Racheli byli przewożeni do niej kuloodpornymi autobusami.
W 1996 r. podczas budowy
muru wyodrębniono od bramy
wjazdowej osobny korytarz i specjalny dojazd do grobu Racheli.
Przedostajemy się więc do niego bezpiecznie i bez lęku pomiędzy dwiema ścianami wysokiego
muru.
Dziś całe otoczenie grobu
i droga dojazdowa do niego stanowi warowną enklawę na terenie
Autonomii, do której odrębnym
korytarzem wjeżdża się z checkpointu kontrolującego graniczny ruch pomiędzy Izraelem a Palestyną.
ks. Jerzy Banak

Ekstremizm ekologiczny

watahach dzików grasujących na przedmieściach miast. Jeden z argumentów przeciw
odstrzałowi był kuriozalny, a mianowicie
taki, że zabijane lochy mogą nosić w sobie
małe, jeszcze nieurodzone dziczki. Przedziwne w tej argumentacji jest to, że ci, co ją wypowiadali, często są zwolennikami aborcji,
wcale nie nazywając nienarodzonych dzieci
ludźmi, ale „zlepkiem komórek”. Dochodzi
zatem do sytuacji, w której dzik staje się ważniejszy już nie tylko od świni hodowlanej, lecz
także od człowieka. Nie jest to refleksja dotycząca odosobnionej sprawy. Jest ich wiele.

Potwierdza to, co powiedziała do
uczniów jedna z nauczycielek biologii w szczecińskiej szkole:
„... lepiej jest dla ekosystemu dokonać aborcji, niż
zabić jedną pszczołę”.
Jak my, ludzie mamy
dbać o przyrodę, skoro w tej przyrodzie
następuje degradacja wartości naszego
życia, życia człowieka?
Słusznie zauważa pa-

pież Franciszek w encyklice Laudato
si, że ludzie utracili rozumienie swojego
miejsca w świecie i relacji z przyrodą.
Relacje międzyludzkie i ochrona
życia ludzkiego muszą być ponad technicznym rozumowaniem. Nie da się pogodzić obrony
przyrody z usprawiedliwianiem
aborcji. Chrońmy przyrodę, nie
zabijajmy ludzi. Ale czy ten głos będzie słyszany w świecie coraz bardziej
ogarniającego nas ekstremizmu ekologicznego?

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

statnio z dużą mocą dotarło do mnie,
że żyjemy w bardzo dziwnych czasach,
w których sprowadza się ludzi do jakiegoś podgatunku egzystującego na ziemi.
Dwie sprawy mocno dały mi do myślenia
w związku z naszym miejscem na planecie.
Nie tak dawno przetoczyła się przez nasz
kraj fala protestów przeciw licznemu odstrzałowi dzików. Są one częścią leśnego ekosystemu, bardzo mnożąc się kosztem strat na
rolniczych plantacjach, a co za tym idzie, odszkodowań, które płyną z budżetu państwa.
Często słyszymy także o niebezpiecznych

ga płci opierających głowy i ręce
bądź przytulających się ufnie do
ozdobnego sukna nakrywającego kamienny sarkofag, który kryje
doczesne szczątki Mamy Racheli.
Grobowiec Racheli (hebr. Kever
Rachel) – podobnie jak niedaleko
od niego położona Grota Mleczna – są wyjątkowymi i szczególnymi miejscami świętymi na świecie,
do których zawsze docierali z wiarą w Bożą pomoc przedstawiciele
trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Niewiasty przychodzą tu prosić matkę Rachelę o potomstwo,
o płodność i o szczęśliwe rozwiązanie oraz donoszenie dziecka.
Ostatnio coraz częściej przybywają tu i modlą się również kobiety
z problemami onkologicznymi.
Grób matki Racheli to wyjątkowe
i niezwykłe miejsce na ziemi, które
tak głęboko łączy wszystkich niezależnie od rasy i wyznania. Zawsze
i o każdej porze zastać tu można
dziesiątki modlących się żarliwie
osób, zwłaszcza niewiast. W synagogach czy kościołach są zawsze
określone godziny nabożeństw. Tu
modlitwa trwa nieustannie od świtu do nocy.

O grobie Racheli wspominają już Hieronim, Euzebiusz i Orygenes. Ten ostatni zaznacza, że
12 kamieni położonych na grobie
oznacza 12 pokoleń Izraela. Nad
starożytnym grobowcem w XI w.
krzyżowcy wznieśli kopułę – zachowaną do dziś – i wsparli ją na
czterech arkadach. Kolejnej rozbudowy i renowacji dokonali muzułmanie w XVIII w.
W 1860 r. słynny bankier, filantrop, podróżnik i ówczesny szeryf
Londynu (sic!) sir Mojżesz Montefiore (1784-1885) po swoim nagłym nawróceniu w Jerozolimie
zaczął intensywnie wspomagać
ideę syjonistyczną, czyli powrót
Żydów do Świętego Miasta.
Z własnych środków wybudował więc całe duże osiedle za Doliną Gehenny dla powracających tu
ze świata współplemieńców. Jest
dziś ono prestiżową dzielnicą miejscowej bohemy. Z właściwą sobie
ekscentrycznością Montefiore
uczynił znakiem rozpoznawczym
tego miejsca – z daleka widocznym – typowy holenderski wiatrak. Dziś w środku wielkomiejskiej
zabudowy budzi on nieodmiennie
zdziwienie i wesołość wśród pielgrzymów. Jako wiatrak Montefiorego – oznaczany też tak w przewodnikach – upamiętnia postać
wielkiego żydowskiego patrioty
i szlachetnego darczyńcy.
Warto podkreślić, że Montefiore wraz ze swoją żoną Judytą
– a byli bezdzietni – zabrali się też
do odbudowy i odnowienia grobu
Racheli, który otaczali szczególną
atencją. Dla lepszej ochrony mogiły zamurowano wtedy otwarte łuki arkad wzniesionych przez
krzyżowców i dodano niewielki zamykany przedsionek, który prowadził – do wielkiego, wysokiego na
ok. 3 metry – nagrobka matki Racheli. Dodajmy, że w południowej
Anglii, w Ramsgate, swoim rodzinnym mieście małżonkowie zbudowali replikę grobowca matki Ra-
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Pytania od naszych Czytelników
Dlaczego Jezus porównywany jest do kapłana Melchizedeka?
Krysia
„Wyrocznia Boga dla Pana mego:
«Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy.
Z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem»
Pan przysiągł
i żal Mu nie będzie:
«Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka»”
(Ps 110,1.3-4).
W tym kontekście pojawia
się piękne porównanie, o które
pytasz. Autor listu wyjaśnia nam
najpierw znaczenie imienia „Melchizedek”: „Imię jego najpierw
oznacza króla sprawiedliwości,
a następnie także króla Szalemu,
to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez
matki, bez rodowodu, nie ma ani
początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna
Bożego, pozostaje kapłanem na
zawsze” (Hbr 7,2-3). Rzeczywi-

Oto w narracji Księgi Genezis (czyli „początków”) – zdaje
się sugerować autor listu – nagle po stoczonej walce pojawia
się tajemnicza postać króla sprawiedliwości i pokoju, któremu
Abram składa dziesięcinę należącą się kapłanowi i od którego
otrzymuje błogosławieństwo:
„Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga
(  ל ֵ֥א ְל- l’el) Najwyższego ( ןֹו י ְל ֶע
el-yone), błogosławił Abrama,
mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi!” (Rdz 14,18-20).

Typowa dla semickiego sposobu myślenia jest dalsza argumentacja: oto w Abramie otrzymuje błogosławieństwo jego
potomek Lewi, od którego zaczyna się kapłaństwo zgodne
z Prawem, do jakiego więc porządku przynależy kapłaństwo
Melchizedeka? Odpowiedź jest
prosta: do wyższego!
W tajemniczej postaci
Melchizedeka autor zatem dostrzega wypełnienie i przekroczenie
kultu świątynnego oraz
kapłaństwa lewickiego.
Jezus jest Arcykapłanem porządku królewskiego, On jest prawdziwym mostem między Bogiem
a ludźmi, dlatego do Niego należy przystąpić jako pośrednika.
Po złożeniu jedynej ofiary Jezusa kapłaństwo synów Lewiego
przestaje mieć znaczenie.
Autor zauważa jeszcze jedno
podobieństwo między Jezusem
a Melchizedekiem, które nie może

Roksana Węgiel na Jasnej Górze

fot. twitter.com/jasnagoranews

W sobotę 9 lutego
R o k s a n a Wę g i e l ,
zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2018,
odwiedziła Jasną
G órę. Wok alistk a
i jej mama przyjechały do jasnogórskiego sanktuarium
w drodze na występy. Przywitał je na
Jasnej Górze o. Waldemar Pastusiak,
kustosz klasztoru
jasnogórskiego.

S

łoneczne wspomnienie z wakacji,
smakowity obiad, ale też dzieci, zwierzaki, rodzina, przyjaciele. Zdjęciami,
czy może raczej plikami w formacie JPEG,
codziennie zalewamy nasze internetowe
profile w mediach społecznościowych.
Czasem chcemy się pochwalić, czasem
podzielić radością i wydarzeniami z naszego życia. Katolicy z okazji Uroczystości

umknąć żydowskim czytelnikom.
Księga Rodzaju jako księga początków zwykle podaje to, co dla
nich ważne – genealogie i okoliczności śmierci bohaterów. Tymczasem tekst święty milczy o tym
w odniesieniu do Króla Szalemu...
W owym milczeniu literackim autor zauważa zapowiedź kapłaństwa nieprzemijającego, które znajduje wypełnienie w Jezusie.
Osobiście dostrzegam jeszcze pewną
inną analogię. Wzmianka o Melchizedeku pojawia się w pierwszej
księdze zupełnie niespodziewanie i nie wiadomo po co... przez co jest niesłychanie intrygująca i niedająca
spokoju. Dopiero w Jezusie staje
się zrozumiała, aczkolwiek jego
kapłaństwo pozostanie zawsze
niezgłębione!
Shalom Alechem!
Ks. Tomasz Szarliński

„Na Jasnej Górze byłam już kilka razy. Cieszę się, że
mogłam powrócić tu kolejny raz. Wiara jest dla mnie bardzo ważna. Widzę, że Bóg mnie słucha, że słucha mojej
modlitwy i są owoce tej modlitwy” – powiedziała Roksana
w rozmowie z Radiem Jasna Góra.
Pani Edyta, mama Roksany, wyznała, że na Jasnej Górze była z córką ostatnio rok temu. „Bardzo się cieszymy,
że mogłyśmy przy okazji tutaj przyjechać do Matki Boskiej
Częstochowskiej. Bóg w naszej rodzinie jest bardzo ważny
i staramy się te wartości przekazywać dzieciom” – podkreśliła i dodała, że Eurowizja to zdecydowanie największy
sukces Roksany. „Bardzo się cieszymy, ale rzeczywiście droga do tego sukcesu była ciężka i pracowita. Roksana dużo
wcześniej zaczęła jeździć na konkursy i sprawdzać się wokalnie, to była praca wieloletnia” – wyznała Edyta Węgiel.
Młoda artystka nie kryje, że dziś muzyka jest całym jej
życiem. „Tym, co kocham najbardziej. Jak wychodzę na scenę, to jakbym się przenosiła w inny świat. Na scenie czuję
się jak ryba w wodzie” – zaznacza Roksana.
Po modlitwie na Jasnej Górze Roksana wystąpiła
w Muzeum Monet i Medali podczas Koncertu Charytatywnego pt. Spotkanie Gorących Serc, organizowanego przez
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe.
mp, BPJG

Dawać świadectwo o dobrych kapłanach

Wszystkich Świętych zmieniają profilowe
zdjęcia na wizerunki swoich patronów.
W końcu media społecznościowe też
mogą służyć dawaniu świadectwa. Myślę,
że na takie, może dość niestandardowe
świadectwo przyszła właśnie pora.
Dyskusja o niedzisiejszym nauczaniu Kościoła trwa. Głosy o tym, że musi
się zmienić, jego znaczenie musi zmaleć

są coraz mocniejsze. O duchownych coraz częściej mówi się jak o przybyszach
z nieco innej planety, którzy właściwie nie
powinni opuszczać terenu parafii. Przedstawmy światu – właśnie za pomocą zdjęć
zamieszczanych na portalach społecznościowych – jak ludzcy, normalni i zarazem
niezwykli są duchowni z naszego otoczenia. Napiszmy coś o ich pasjach, o ich hi-

storii, ale też o wierze. Bardziej
od duchownych potrzebuje
tego świat. Nie zostawiajmy go w tej potrzebie. Wystarczy „od poniedziałku”
zastąpić „z Jezusem”. Sukces gwarantowany.

fot. arch. W. Kostrzewy

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Droga Krysiu!
Przypomnę Tobie, że pomysłodawcą owego porównania
jest autor listu do Hebrajczyków.
Swoje pismo kieruje do adresatów, którzy doskonale orientują
się w Prawie i kulcie Świątyni Jerozolimskiej, a niewykluczone,
że może nawet przynależą do
pokolenia Lewiego, które sprawowało służbę kapłańską. Autor listu pragnie umocnić ich
wiarę zagrożoną licznymi prześladowaniami. Przekonuje, że Jezus prawdziwie jest obiecanym
Mesjaszem, a skoro starodawna
tradycja Świątyni Jerozolimskiej
zapowiadała, iż będzie On łączył
w sobie godność króla i kapłana,
autor kładzie nacisk na to właśnie połączenie. Jezus nie tylko
nie zaprzecza prawu (hbr. Torah),
lecz także wypełnia wszystkie
jego nawet najbardziej tajemnicze zapowiedzi:

ście hebrajskie połączenie słów
malki-sedeq ma takie znaczenie,
a Szalem najprawdopodobniej
odnosi się do Jerozolimy, czyli
miasta „pokoju”. A więc mamy:
( םֵ֔לָׁשmelek) – król,
( ֙ק ֶד ֶ֙צsedeq) – sprawiedliwość,
( םֵ֔לָׁשszalem) – pokój.
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O Karolu, który urodził się dwa razy
Karol ma 13 lat, choć mógł nie przeżyć porodu, a potem pierwszych dni, tygodni,
miesięcy... Dzięki niemu zrozumieliśmy, że
zawsze mamy więcej niż dwa wyjścia.

„Na pierwsze badanie USG
poszliśmy w piątym miesiącu ciąży. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy
mamy Zośkę czy Karola. Nie pytaliśmy, czy maluch jest zdrowy, przecież to było oczywiste” – wspominają Ania i Zbyszek Kasprzykowie.
Badanie trwało, a po nim lekarz powiedział: „Serduszko jest
spychane na drugą stronę, być
może z powodu przepukliny przeponowej – w klatce piersiowej
może się znajdować dziura, przez
którą organy wewnętrzne wędrują wyżej, aż do serca. Poza tym jest
podejrzenie agenezji ciała modzelowatego, czyli być może spoidło
między półkulami mózgu nie rozwija się jak należy”.
„Aha, coś jest nie tak z sercem,
ale na pewno musi być dobrze”
– pomyślała Ania. „Bardziej zmartwił mnie ten mózg i dziwna na-

zwa, którą podał lekarz, a której nie
rozumieliśmy” – dopowiada.
„Czas do rozwiązania upłynął
nam bardzo spokojnie – stwierdza Zbyszek. – Nawiązaliśmy kontakty z rodzicami dzieci z agenezją ciała modzelowatego. To nas
osadziło na ziemi, dało wiedzę
i wielkie wsparcie. Karuzela miała
się rozpocząć po porodzie” – dodaje tata. Pierworodny syn urodził
się w sierpniu 2005 r.

Drugie narodziny

Po porodzie Karol trafił na
oddział intensywnej terapii, na
którym spędził pół roku. Ania
dowoziła mu swój pokarm, Zbyszek dzwonił co cztery godziny
pytać o stan syna. Umieralność
na OIOM-ie wynosi 90%.
Pierwsze urodziny obchodził na chirurgii, gdzie mieszkał

przez rok. Z tracheostomią, gastrostomią i zdiagnozowanym
głębokim niedosłuchem. Jednak
ani przeniesienie go na „zwykły” oddział, ani pierwszy spacer
w dziennym świetle w pobliżu
szpitala nie wywołały większego
entuzjazmu. „Marzyliśmy o tych
chwilach, a było tak do bólu zwyczajnie. Bez euforii i fanfar, za to
w zmęczeniu i stresie – przyznają rodzice. – Krokiem milowym
w rozwoju Karola było za to odłączenie go na stałe od respiratora. Nasz syn, który na pewnym
etapie swojego życia był pod
opieką hospicjum domowego,
w tym momencie nie jest dzieckiem hospicyjnym. Nie ma tracheostomii, nie choruje na przewlekłe zapalenie płuc (przez dwa
lata non stop przyjmował antybiotyki), potrafi samodzielnie siedzieć, nawiązuje relacje z innymi
ludźmi i oddycha bez aparatury.
Rocznicę odłączenia Karola świę-

tujemy jak jego drugie urodziny”
– śmieją się.
Obecnie oprócz tzw. pega
(dożywiania dożołądkowego),
przez który Karol otrzymuje
płyny, oraz wszczepionego implantu ślimakowego chłopiec
nie korzysta z żadnego sprzętu.
„Dla nas to cud. Od urodzenia
słyszeliśmy, że Karol nie będzie
żył bez urządzeń wspomagających funkcje życiowe, że na stałe będzie podłączony do jakichś
rurek. Tymczasem udało się tak
wiele” – cieszą się rodzice.

Otwarcie

Przystojny blondyn ogląda
na komputerze ulubione samo-

S P O N S O R O WA N Y

13

chody. Nie podsłuchuje, bo naprawdę nie ma dziś ochoty na
włożenie do ucha „słuchawki”
od implantu. Właśnie tak się objawia jego bunt nastolatka.
„Karol nauczył nas otwarcia:
na relacje z ludźmi, na szukanie
możliwości, rozwiązań. Dzięki niemu zrozumieliśmy, że zawsze mamy więcej niż dwa wyjścia – zauważają rodzice. – Poza
tym zrozumieliśmy, że nawet
jeśli wydarzy się coś trudnego
czy strasznego, to świat się nie
skończy. To z kolei zabrzmi banalnie, ale przecież nadal będzie
świeciło słońce. W czasie wojny
ludzie byli szczęśliwi, choć to nie
miało prawa się udać. I my jesteśmy szczęśliwi – mówią rodzice
chłopca.

Artykuł przygotowało Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka. Misją organizacji
jest edukacja pro-life i pomoc finansowa samotnym mamom w ciąży oraz rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci.
Pomóż i zamów cegiełkę – podkładkę korkową pod kubek (jak na zdjęciu). Podkładki
można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu:
12 633 12 46 lub mailowo: zamawiam@pro-life.pl.
Nie wysyłaj pieniędzy! Zapłacisz po otrzymaniu przesyłki.

Święty Kaziukiem zwany
 Królewicz Kazimierz (1458-1484) urodził się na Wa- w kościele niż w królewskiej komnacie. Hagiografowie
welu w Krakowie i był drugim, najzdolniejszym spośród twierdzą, że doznawał mistycznych „zachwyceń”.
sześciu synów bardzo pobożnych rodziców: króla Polski
 Od młodości chorował na gruźlicę. Jako lekarstwo
Kazimierza Jagiellończyka i „Matki Królów” – habsburskiej medycy zalecali mu... rozkosze łoża. Kazimierz ślubował
księżniczki Elżbiety Rakuszanki, córki niemieckiego cesa- jednak życie w czystości i zdecydowanie odmówił, kiedy
rza Albrechta II.
chciano ożenić go z córką niemieckiego ce W dzieciństwie był uparty, samowolny
sarza Fryderyka III.
i nieposłuszny. Zmienił się dzięki pracy nad
 Zmarł w Grodnie w wieku 25 lat. Posobą i wpływowi znamienitych wychowawchowano go w wileńskiej katedrze. Na jego
ców – Jana Długosza i św. Szymona z Lipnicy.
prośbę do trumny włożono mu jego ulu Miał 13 lat, kiedy na prośbę węgierskich
bioną – odmawianą przez niego codziennie
panów i katolickich hierarchów chcących
– maryjną modlitwę: „Omni die dic Mariae...”
zdetronizować króla Macieja Korwina, wybrał
(„Dnia każdego, Boga mego Matkę, duszo
się na Węgry. Miał zostać królem tego kraju.
wysławiaj...”).
Zrezygnował, bo „nie chciał korony okupio Cudownej interwencji zmarłego królenej przelewem krwi chrześcijańskiej”, pragnął
wicza przypisywano zwycięstwa w kampazjednoczenia Węgier z Polską, a nie „wywołanii moskiewskiej, ocalenie Połocka poprzez
nia bratobójczej krwawej walki”.
Św. Kazimierz, mal. Carlo Dolci wskazanie polskiemu wojsku dogodnych
 Ojciec upatrywał w nim następcę tronu.
brodów na rzece Dźwinie i triumfy militarne
Kazimierz wyprawiał się z nim na sejmy, posiedzenia rady w czasie wojen ze Szwedami.
koronnej, uczestniczył w rozmowach dyplomatycznych.
 W Kościele wspomina się go 4 marca. Na Litwie
Rezydując w Radomiu był namiestnikiem ojca w króle- dzień ten jest świętem państwowym, a w Wilnie odbywa
stwie, a następnie podkanclerzem w Wilnie. Rządził do- się wtedy wielki odpustowy jarmark zwany „Kaziukiem”.
brze i sprawiedliwie, dbając przede wszystkim o bezpie Centrum jego kultu jest katedra w Wilnie, a w Polsce
czeństwo poddanych; pełnił wiele czynów miłosierdzia. – krakowski kościół Reformatów.
Nazwano go „ojcem i obrońcą ubogich i uciemiężonych”.
 Jest głównym patronem Litwy, archidiecezji kra Był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu kowskiej i wileńskiej, diecezji białostockiej, radomskiej,
i Matki Bożej. Codziennie uczestniczył w kilku Mszach drohiczyńskiej i pińskiej, litewskiej młodzieży, Kawalerów
Świętych, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Nie lubił Maltańskich, miasta Radom, opiekunem rzemieślników,
hucznych zabaw, polowań, uczt, za nic miał pokusy do- wzorem dla ludzi pełniących służbę publiczną.
statniego życia. Nosił włosienicę, przestrzegał surowych
hb
postów, sypiał krótko i często na podłodze. Częściej bywał
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Święta Tereska rozsypuje płatki róż
Były lata 20. XX w. W kościele w Tryńczy, wsi między Przeworskiem a Leżajskiem na Podkarpaciu,
zdarzył się cud za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Uleczona została moja praprababka, a na dowód interwencji świętej na posadzce świątyni pojawiły się płatki róży. Jeden do dziś,
jak relikwia, przechowywany jest w archiwum rodzinnym.
W Tryńczy nad Wisłokiem
jeszcze nie tak dawno temu stał
dom na wzgórku, wokół zabudowania gospodarcze i sad. Mieszkała w nim wraz z matką Salomea Szwacz, nauczycielka i działaczka społeczna, ciocia mojego
ojca. To właśnie jemu opowiedziała, co właściwe zdarzyło się
pewnego zimowego dnia w tamtejszym niewielkim kościele.

Wspomnienia
z dzieciństwa

że to tak, żeby Mamcia bez nogi?
Cóż to już za życie... Ona taka ruchliwa... Przecież też nic pewnego, taka operacja. No i wiadomo
co po operacji? A jeszcze nie za
zdrowe serce... Więc uchowaj,
Boże...! Ale co tu robić?” – wspomina jej słowa Ryszard Sziler.

Ratunek w modlitwie

Salomea zaczęła się nieustannie i żarliwie modlić. Pewnego dnia, klęcząc w kościele
w Tryńczy, błagała o wstawiennictwo św. Tereskę, do której miała szczególne nabożeństwo. Prosiła Ją o uzdrowienie mamy, dodając: „Jeśli mnie wysłuchasz, daj
jakiś znak, bo niepewność mnie
zabija”. Zapamiętała, że po świątyni chodził wówczas tylko kościelny, była więc właściwie sama
ze swoją ufną modlitwą. Trwając

na niej, uwagę jej zwrócił niezwykły w zimie zapach róż, który poczuła wokół siebie. Zaczęła
się rozglądać i jeszcze bardziej
dziwić. Otóż przy niej, jak w Boże
Ciało, rozsypane były różane płatki. Świeże i pachnące. Zaschło jej
w ustach z wrażenia i nie była
w stanie zawołać na kościelnego,
którego słychać było w zakrystii.
Dotykała tych płatków, nabierała
je w dłonie i przykładała do rozgorączkowanej twarzy. Bezgłośnie śmiała się i płakała. W końcu
wstała i na chwiejnych nogach
poszła szukać kościelnego. Gdy
wreszcie wykrztusiła z siebie słowa, powiedziała mu, co się stało.

Kolano w pełni zdrowe

Pobiegli razem zobaczyć
cud, lecz zastali tam tylko zwykłą
posadzkę. Nie tylko bez kwiatów,

Kula w dowód wdzięczności

W sanktuarium św. Jacka w Legnicy 25 grudnia 2013 r. miał miejsce
cud eucharystyczny. Od tego czasu wielu modlących się tam wyprasza dla siebie i swoich bliskich łaski. Wśród ofiarowanych wotów
znajduje się kula starszego mężczyzny – 81-letniego pana Henryka.
Jak napisał w swoim świadectwie mężczyzna, w czasie pracy na działce doznał urazu
biodra w prawej nodze. „Ledwo wróciłem do
domu. Przy wprowadzaniu roweru do piwnicy jeszcze biodrem zderzyłem się z rowerem,
schodząc po schodach do mieszkania. Na
pierwsze piętro nie mogłem już wejść. Mam
na to świadków. Potem już o kulach szedłem
do sklepu i apteki. Ból był okropny, w nocy nie
mogłem spać, nie mogłem poruszać nogą”
– opisywał pan Henryk.
Mężczyzna opiekuje się swoją ciężko chorą żoną. Trudno było mu więc się pogodzić

z tym, co się stało. „W nocy z soboty na niedzielę modliłem się do Pana Jezusa w cudownym
sakramencie. Nie narzekałem na ból, ale mówiłem: «Ty, Jezu, wycierpiałeś straszne męki na
krzyżu». Łzy mi oczy zalały, a ja prosiłem Pana
Jezusa, aby choć trochę stan mojego zdrowia
się poprawił. Po jakimś czasie twardo zasnąłem. Rano obudziłem się zdrowy. Wsiadłem
na rower i pojechałem do kościoła św. Jacka
podziękować za cud uzdrowienia” – wyznaje
mężczyzna, który na dowód pozostawił tam
swoją ortopedyczną kulę.
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lecz także bez odrobiny zapachu.
Salomea nie wiedziała, co to ma
znaczyć. Wyszła z kościoła i postanowiła wrócić przez sad do domu.
W tej chwili z gałęzi stojącego nieopodal drzewa osypała się na jej
czoło odrobina śniegu. Machinalnie
wyjęła z kieszeni rękę i wówczas zorientowała się, że w kurczowo zaciśniętej dłoni trzyma płatki róż, te
sprzed chwili, które otrzymała od
św. Tereski. Rozpłakała się, klęknęła w sadzie i gorąco Jej dziękowała.
W sercu czuła, że jej mama została cudownie uzdrowiona, dlatego
rano wysłała po nią konie na stację
kolejową, bo dobrze wiedziała, że ta
z własnej woli nie zostanie we Lwowie dłużej, niż to konieczne. I nie
myliła się zbytnio, bo raptem parę
godzin później Maria Szwacz wróciła do Tryńczy. „I żebyś ty słyszała,
Salu, te ich cmokania, chrząkania,
wzdychania i co tam jeszcze chcesz,
to byś się była dopiero uśmiała” –
opowiadała o zaskoczeniu lekarzy,
gdy odkryli jej całkowicie zdrowe
kolano. Dziś ostatni z płatków róży
wisi nad łóżkiem moich rodziców,
włożony za szkło obrazu św. Tereski,
z którym Salomea Szwacz nie rozstawała się do końca życia.
Tekst i zdjęcia
Piotr Czartoryski-Sziler

Matemblewo

Tam wypraszają dzieci

fot. arch. sanktuarium w Matemblewie

„Jak dziś pamiętam tamten
wieczór, skondensowany w zachowanym we mnie obrazie
Ciotki Salomei grającej na fortepianie, widzianym przez muślin firanki, gdy przez zaśnieżone podwórze wracałem z naręczem drewna do pieca. Właśnie
w chwilę potem podarowała mi

modlitewnik: «I schowaj to dziecko, bo to wielki skarb – przykazała» – wspomina Ryszard Sziler. To właśnie w nim tata znalazł zasuszony płatek róży, jeden
z tych, które św. Tereska rozsypała w kościele wokół modlącej
się o uzdrowienie matki Salomei
Szwacz.
Moja praprababka Maria
Szwacz zachorowała po tym, jak
uderzyła się mocno o drzwi kolanem. Ze zlekceważonej błahostki
wywiązał się ropień, w końcu tak
wielki jak mała piłka, a bólu nie
uśmierzały już żadne okłady czy
maści. Zawieziono ją więc zaraz
po Bożym Narodzeniu do lwowskiej kliniki, gdzie uznano, że aby
ratować jej życie, należy szybko
amputować nogę. Salomea, która ją odwiozła do Lwowa, wróciła
do Tryńczy zdruzgotana. „Bo jak-
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Figury Matki Bożej Brzemiennej na
próżno szukać w matemblewskim sanktuarium. Znajduje się ono nieopodal, w lasku. To właśnie tam przybywają pielgrzymi
i stojąc przed figurą Maryi opowiadają Jej
o swoich troskach. Wiele małżeństw, które po ludzku straciły już nadzieję, właśnie
w Matemblewie wyprosiło potomstwo.
Niezwykła jest historia tego miejsca. Aby
ją poznać, trzeba powrócić do zimy 1769 r.
Jak mówią dawne podania, ubogi mieszkaniec pobliskiej wioski Matarnia śpieszył do
Gdańska po lekarza dla swojej ciężko chorej
żony, która spodziewała się dziecka. Mężczyzna w czasie drogi żarliwie błagał Boga
o ratunek. Nagle ujrzał przed sobą jasność,
z której wyłoniła się przepiękna postać brzemiennej Niewiasty. Kobieta podeszła do
niego i powiedziała: „Nie bój się! Wracaj do
domu. Żona twoja czuje się już dobrze i dała
ci śliczne, zdrowe dziecko”. Po chwili postać
skierowała się w stronę pobliskiego wzgórza
i znikła.
Mężczyzna posłusznie zawrócił do
domu, a kiedy stanął w drzwiach ujrzał powite dziecię. Jego małżonka opowiedziała mu
o szczególnej pomocy Matki Najświętszej
w czasie narodzin ich dziecka.

Wieść o cudownym wydarzeniu szybko
rozeszła się po okolicy. Sąsiedzi namawiali
oboje małżonków, aby powiadomili o zdarzeniu ojców cystersów z pobliskiego opactwa oliwskiego.
Posłuchali. Po kilku dniach szczęśliwy
ojciec udał się do ojców i pod przysięgą
opowiedział o całym zdarzeniu. Niedługo
potem cystersi polecili wykonać, według
opisu wizjonerów, figurę Matki Bożej, którą
następnie w uroczystej procesji przenieśli
z opactwa w Oliwie do Matemblewa. Umieścili ją w drewnianej kapliczce na wzgórzu.
Figura Matki Bożej Brzemiennej została poświęcona w 1790 r.
Po dziś dzień przybywają do tego
miejsca małżeństwa, które nieraz przez
wiele lat nie mogą się doczekać poczęcia
dziecka. Liczne wota i wpisy do księgi
próśb i podziękowań, wzruszające listy od
szczęśliwych rodziców są dowodami na to,
że Maryja tak jak wtedy w scenie Nawiedzenia św. Elżbiety, jak w Matemblewie przed
240 laty, tak i dzisiaj śpieszy z pomocą naszym rodzinom.
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w każdej
potrzebie!

Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus,
mal. Alonso Miguel de Tovar

Jak wiele może zdziałać, zaświadczała jego
wielka czcicielka św. Teresa z Avila. „Zdaje mi się,
że Pan Bóg dał niektórym świętym moc pomagania w niektórych tylko potrzebach, ale św. Józef,
jak tego sama doświadczyłam, przybywa z pomocą
w każdej potrzebie – pisała. Wprost jest cudownym, jakie mnóstwo łask otrzymałam od Pana
Boga za Jego przyczyną, z ilu niebezpieczeństw
duszy i ciała wyratowała mnie Jego pomoc. Kto
nie chce temu wierzyć, tego, na Boga, proszę,
niech sam spróbuje, a nie pożałuje”.
Jeśli chcesz zatem, żeby ów potężny orędownik stał się również twoim opiekunem
i pomocnikiem, najlepiej będzie, kiedy się mu
powierzysz. Oto modlitwa, za pomocą której
możesz to uczynić:

Ofiarowanie siebie św. Józefowi
Święty Józefie, Tobie poświęcam siebie i wszystkie moje sprawy. Oddaję się
Tobie zupełnie, abyś mi zawsze był jak ojciec, obrońca, przewodnik na drodze
do zbawienia. Wyjednaj mi u Jezusa taką czystość serca i gorące umiłowanie
życia pobożnego jakim, żyjąc na ziemi, sam się odznaczałeś. Spraw, bym za
Twoim przykładem wszystkie moje sprawy, prace i zajęcia, trudy i radości sprawował i czynił wszystko na większą chwałę Boga i na pożytek ludzi – moich
braci. Wreszcie wstaw się za mną, bym i ja był uczestnikiem pokoju i radości,
jakich Ty doznałeś w godzinę swojej śmierci.
Wysłuchaj mnie, św. Józefie, któremu całym sercem się oddaję. Amen.

fot. M. Pabis

Święty Józef

Święty Józef – opiekun Pana Jezusa – to jeden z najskuteczniejszych świętych. Święty Augustyn
mówił, że kiedy wszyscy Pańscy
święci są gwiazdami, św. Józef
jest wśród nich słońcem!

„Pieskie” atrybuty
Pies – symbol wierności – jest atrybutem ponad dwudziestu świętych.
Świętego Bernarda z Menthon (z Aosty),
patrona ludzi gór przedstawia się często z bernardynem – psem ratownikiem, który pomagał
w odnajdywaniu zaginionych w górach osób.
Biały pies w czarne łaty z pochodnią w pysku
jest atrybutem św. Dominika Guzmana, a zarazem swoistym symbolem założonego przez niego zakonu dominikanów (domini-canes tłumaczy
się często jako „Pańskie... psy”, a czerń i biel to
barwy ich zakonnego habitu). Matka świętego
przed jego narodzinami miała widzenie, że nosi
pod sercem szczenię trzymające w pysku poŚwięty Roch
chodnię rozświetlającą swym światłem (wiary)
cały świat.
Biały pies przyśnił się także matce Bernarda
z Clairvaux i miał charakteryzować przyszłe życie tego świętego – wiernego „stróża domu
Bożego”, „ujadającego przeciwko jego wrogom”.
Pies myśliwski jest atrybutem św. Eustachego, pies pasterski św. Wendelina, pies niosący chleb w pysku – św. Rocha i św. Szymona Stocka. Pies – znajdując zwłoki swojego zamordowanego pana, kochanka i konkubenta św. Małgorzaty z Kortony, przyczynił
się do jej nawrócenia. Pies był także towarzyszem wędrówek pustelnicy św. Agnieszki
z Bagno di Romagna. Martwy pies widnieje na wizerunkach przedstawiających św. Gotfryda z Amiens. Uratował go bowiem przed otruciem winem przez jego zawziętych wrogów. Pies (liżący rany) stał się atrybutem św. Łazarza.
Najlepszego przyjaciela człowieka jako atrybut spotkać można także na wizerunkach
św. Benedykta z Nursji, św. króla Ferdynanda, niewidomego św. Herweusza, wielkiego
przyjaciela zwierząt św. Marcina de Porres i św. Marcina z Tours, św. Wita i wielu innych.
stronę przygotował Henryk Bejda

