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My żyjemy dlatego, że Jezus umarł, On w swojej 
męce zajął nasze miejsce! – rozmowa z Krzysztofem 
Sadło na temat Całunu Turyńskiego i jego znacze-
nia dla nas.

Dlaczego
Jezus umarł?

Bł. Marta 
Wiecka

Życie 
i tak zwycięży

Ks. Tomasz Kancelarczyk

Andrzej Moszczyński

Nawrócony
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Po swojej męce i zmartwychwstaniu Chrystus 
stanął pomiędzy uczniami, którzy ukryli się w Wie-
czerniku i powiedział do nich: „Pokój wam!”. Te sło-
wa dały apostołom siłę i odwagę. Otworzyli drzwi 
Wieczernika i, słysząc wciąż głos swojego Mistrza: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!”, ruszyli, by ewangelizować świat! 

W tym wyjątkowym czasie Wielkiego Postu, któ-
ry przygotowuje nas do duchowych przeżyć związa-
nych z Wielkim Tygodniem, a w końcu z porankiem 
zmartwychwstania, pragnę w imieniu Wydawcy, 
całej redakcji „Dobrych Nowin” i oczywiście swoim 
życzyć Państwu błogosławionych Świąt Wielkanoc-
nych. 

Niech Chrystusowy pokój zagości w Państwa 
domach i sercach. Życzę także, by słowa Pana Jezu-
sa wypełniły Państwa odwagą w głoszeniu Dobrej 
Nowiny o Chrystusie. 

Głośmy razem miłosierdzie Pana! 

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

 Drodzy Czytelnicy!„Najdroższe Stópki” 
ratują życie!

Była połowa lat 70. ubiegłego 
wieku. W Stanach Zjednoczo-
nych obowiązywały już okrut-

ne przepisy aborcyjne pozwalające 
zabijać nienarodzone dzieci niemal 
bez ograniczeń. Przemysł aborcyj-
ny rozwijał się w zastraszającym 
tempie. W środowisku pro-life kol-
portowano fotografie uśmierco-
nych dzieci, które miały uzmysło-
wić, że nie mamy do czynienia ze 
„zlepkiem komórek”. 

Jedno z takich zdjęć, na któ-
rym bardzo wyraźnie widać było 
stópki dziesięciotygodniowego 
nienarodzonego dziecka, trafiło 
w ręce młodej projektantki Virginii 
Evers. Kobieta była wstrząśnięta. 
To zdjęcie prześladowało ją przez 
kolejne tygodnie. Była pewna, że 

musi coś z tym zrobić. Na podsta-
wie zdjęcia zaprojektowała model 
stópek w skali 1:1 i zleciła wyko-
nanie pierwszej, niewielkiej partii 
metalowych odlewów w formie 
zawieszek.

„Najdroższe Stópki” – bo tak je 
nazwała – szybko rozpowszechni-
ły się w środowisku pro-life. Oka-
zało się, że ich widok jest znako-
mitym pretekstem dla obrońców 
życia do podjęcia rozmowy z ko-
bietami zdecydowanymi na abor-
cję i próby odwiedzenia ich od de-
cyzji. „Najdroższe Stópki” były tak 
sugestywne i przemawiające do 
wyobraźni, że wiele kobiet po zo-
baczeniu stópek i wyjaśnieniu, że 
właśnie tak wyglądają teraz nóżki 
ich dziecka, rezygnowało z aborcji. 

Virginia 
Evers wiedzia-
ła już, że to niezwy-
kłe dzieło. Wraz z mężem pod-
jęli radykalną decyzję. Porzucili do-
tychczasowe zajęcia i postanowili 
resztę życia poświęcić na rozpo-
wszechnianie po całym świecie 
„Najdroższych Stópek”. Założy-
li fundację „Heritage House 76” 
i przyjęli założenie, że wszystkie 
środki pozyskane z rozpowszech-
niania odlewów przeznaczać będą 
na produkcję i dystrybucję kolej-
nych. Tym samym liczba rozpro-
wadzanych zawieszek gwałtow-
nie rosła i przekroczyła granice 
Stanów Zjednoczonych. Kilka lat 
później „Najdroższe Stópki” zostały 
uznane za międzynarodowy sym-

bol ruchów pro-life. Kilka lat temu 
Państwo Evers przeszli na emery-
turę, a dzieło życia, fundację „He-
ritage House 76” prowadzą dzisiaj 
ich dzieci.

W  Polsce dziełem rozpo-
wszechniania oryginalnych „Naj-
droższych Stópek” fundacji Ever-
sów zajmuje się pracownia San 
Gabriele, tworząca rękodzielnicze 
dewocjonalia. „Najdroższe Stóp-
ki” dostępne są w formie branso-
letki na rękę. „Staraliśmy się, by 
wzór był uniwersalny zarówno dla 
kobiet, jak i mężczyzn oraz bar-

dzo prosty, by nic nie rozpraszało 
najważniejszego elementu: «Naj-
droższych Stópek». Wiedzieliśmy 
od państwa Eversów, że najważ-
niejsze, by stópki zwróciły uwa-
gę i sprowokowały pytanie: co to 
jest?” – dowiadujemy się w San 
Gabriele.

Jeśli ktoś chciałby bransoletkę 
z „Najdroższymi Stópkami” i w ten 
sposób pragnąłby się włączyć 
w dzieło ich popularyzacji, znaj-
dzie je na stronie pracowni: 
www.sangabriele.pl.
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Stowarzyszenie Rafael

1 marca dawid Kubacki został mistrzem świa-
ta, a Kamil Stoch – wicemistrzem w konkursie 
w skokach narciarskich na skoczni normalnej. Po 
złoto Kubacki wskoczył z 27. miejsca po pierw-
szej serii, a Kamil po srebro z 18. Taka sytuacja 

jak w Seefeld nie zdarzyła się od lat. Po zakończe-
niu zawodów Kamil Stoch nie miał wątpliwości, 
komu Polacy zawdzięczają sukces. „Trzeba dzisiaj 
podziękować Panu Bogu z całego serca, bo chyba 
maczał w tym palce” – powiedział.

„To był 3 marca – rocznica śmierci mojego taty, którego zamordowano, gdy miałem 10 lat. Tamtego 
dnia moja mama została sama z dziewięciorgiem dzieci. Zebrała nas wszystkich i powiedziała: «W tym 
domu nie ma miejsca na smutek i nienawiść. Wasz ojciec jest w niebie». Od 37 lat taka postawa pozwala 
nam żyć w radości” – mówił w czasie warszawskiej premiery filmu Największy dar Juan Manuel Cotelo. 
Hiszpański reżyser stworzył film, który opowiada o cudzie przebaczenia i owocach, jakie on z sobą niesie. 

Największy dar można oglądać już w wielu kinach w całej Polsce. Polecamy!

Przebaczenie 
według
Juana Manuela 
Cotelo

fot. Rafael Film

fot. A
FP/EastN

ew
s
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Lęki – mamy je wszyscy. Potrafią 
nas paraliżować, ograniczać, 
spędzać sen z powiek. Życie 

ciągłą obawą przed tym, co może 
się wydarzyć – jako doskonałe na-
rzędzie Złego – opisał już C.S. Lewis 
w Listach starego diabła do młode-
go. Ale nawet ta świadomość często 
nie wystarczy, by się pozbyć nasze-
go prywatnego straszydła. 
Ciężki wypadek samochodowy 
zostawił w moim organizmie kilka 
konkretnych „pamiątek”. Najbar-
dziej uciążliwa tkwi jednak w psy-
chice. Mimo że egzamin na prawo 
jazdy zdałam bez problemu, jeździć 
wciąż się bałam. Nie pomagały ko-
lejne lekcje doszkalające, a raczej 

upewniające, że dam radę. Drżę 
także ze strachu, gdy jeżdżą moi 
bliscy. Właściwie każde miejsce na 
mapie traktuję jak czarny punkt. 
Z jednej strony naciskało na mnie 
życie, z drugiej chęć walki z lękiem. 
Wtedy pojawiła się myśl, by nie 
ograniczać się do kolejnych lekcji 
ze świetnym instruktorem, nawet 
ze specjalizacją z psychologii. 
Zwróciłam się do instancji wyż-
szej. Przedstawiałam problem, 
obiecałam, że zrobię pierwszy 
krok, by pokonać lęk, i liczę 
na wsparcie. Nadeszło! A ja 
czuję się zobowiązana, by na 
drodze przestrzegać wszyst-
kich zasad ruchu drogowe-

go i niespisanych manier. Przede 
wszystkim jednak czuję się zobo-
wiązana do tego, by Wam przeka-
zać, kogo warto wybrać do druży-
ny, idąc na wojnę z lękami. Skoro 
to ostatecznie walka z narzędziem 

Złego, to warto wzywać zwy-
cięzców. Polecam „święty” 

skład! U mnie to Maryja, 
św. Józef, św. Stanisław, 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

i Aniołowie Stróżowie 
– moi i wszystkich, 
których spotykam 
na drodze. Jak wi-
dać po długości 
tej listy, był to lęk 
wielkiego kalibru.

    Weronika Kostrzewa Radio Plus

Sprzymierzeńcy w walce z lękiem

ści i aborcyjne, że to, cze-
go potrzeba wtedy, aby 
ocalić życie, to wyrwanie 
jej z tego toksycznego śro-

dowiska, tworzącego klimat 
beznadziei i rezygnacji z walki 
o życie dziecka. Takich historii 
wyrwania kobiety z „aborcyjne-
go środowiska braku miłości” 
jest bardzo wiele, a scenariusz 
jest zawsze bardzo podobny. 
Po kontakcie z kobietą, która 
przez swoją sytuację i otocze-
nie jest naciskana na pozbycie 
się dziecka, następuje decy-
zja wyrwania jej z miejsca za-
mieszkania do innego, gdzie 
jej stan spotka się nie tylko 
z akceptacją, ale również z mi-
łosnym przyjęciem. Nieraz tym 
miejscem jest Dom Samotnej 
Matki, ale najczęściej jest to 
wynajęte przez Fundację Ma-
łych Stópek lokum i zagwa-
rantowane sprawy bytowe na 
najbliższe miesiące.

A jeśli ten człowiek w łonie 
matki jest chory? Zdeformo-
wany? Z wadami? Niemający 
szans na przeżycie? A jeśli jest 
z gwałtu? 
Miarą naszego człowieczeństwa 
nie jest stan zdrowia, przydat-

Kilka dni temu obchodziliśmy 
dzień Świętości Życia, a wokół 
obserwujemy ogromny atak 
na życie. W USA legalnie zabija 
się dzieci do momentu porodu, 
w Niemczech tworzone są bazy 
lekarzy-aborcjonistów i są one 
ogólnie dostępne. Widzimy 
także, co dzieje się w Polsce. 
To nie napawa optymizmem. 
Skąd taki atak zła?
Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo oczywista, jeśli tylko 
spojrzy się na nią od strony du-
chowej. W swoim impecie cały 
ten atak na życie to nic innego 
jak złość szatana na człowie-
ka i jego nienawiść względem 
niego. Wynika ona z tego, że 
każdy człowiek jest obiektem 
miłości Pana Boga od samego 
poczęcia do naturalnej śmierci. 
Szatan atakuje najwięcej tam, 
gdzie człowiek jest najbardziej 
bezbronny w wyniku uwikłania 
w grzech. Jako osoba aktywnie 
zaangażowana w obronę życia 
widzę jasno, że życie człowieka 
jest zagrożone tam, gdzie jego 
poczęcie miało grzeszny kon-
tekst. Taka ocena sytuacji nie 
napawa optymizmem, ale nie 
możemy się zamykać tylko na 
to, czego nienawidzi szatan, ale 
wziąć również pod uwagę to, 
czego ten najmocniej się boi, 
a jest tego sporo. Demon boi się 
wszystkiego, co jest sprzeczne 
z jego naturą – boi się piękna, 
miłości i pokoju, a więc boi się 

dokonanego zła, prosząc mnie 
o pomoc. Bardzo często jestem 
w tych sytuacjach bezradny 
i wiem, że bez sakramentalnej 
ingerencji spowiedzi świętej 
będzie ciężko te rany zagoić. 

Proszę opowiedzieć o tym, jak 
udało się Księdzu ocalić życie 
temu najsłabszemu, bezbron-
nemu? Czego potrzeba było 
matce, by powiedziała życiu 
„tak”?
Potrzeba z jednej strony wiele, 
z drugiej niewiele. Potrzeba 
bowiem miłości, samej w so-
bie, oraz atmosfery miłości, 
w której kobieta ze swoim nie-
narodzonym dzieckiem będzie 
się czuła bezpiecznie. Potrze-
ba miłości ojca dziecka, miło-
ści rodziny, miłości przyjaciół, 
miłości, która będzie chciała 
dobra jej i nienarodzonego 
dziecka, a nie tylko „prostego” 
rozwiązania, które pozornie 
będzie dla niej dobre. Jednak-
że bardzo często środowisko 
w którym żyje kobieta w ciąży, 
jest na tyle pozbawione miło-

Maryi. Nasz optymizm, mimo 
tak ogromnego ataku zła na ży-
cie człowieka, powinien wyni-
kać z trzymania w ręku różańca 
świętego.

Warszawa, Łódź, ale i  inne 
miasta chcą wprowadzać do 
szkół ideologię, treści związa-
ne z homoseksualizmem, jed-
nym zdaniem, treści gorszące 
dzieci od najmłodszych lat. 
Jak powinniśmy my – ludzie 
wierzący – zachowywać się 
w tej sytuacji?
Ludzie wiary powinni odpo-
wiedzieć wiarą, a więc mo-
dlitwą, za którą idzie szerokie 
świadectwo w  środowisku 
rodzinnym i społecznym. Po-
trzebne jest nasze wczytanie 
w KKK, który mówi jasno, że 
czyny homoseksualne są nie-
zgodne z naturą i stanowią 
grzech przeciwko czystości 
i zamykają na dar życia. Wszyst-
ko powinniśmy jednak czynić 
w duchu szacunku do osób 
homoseksualnych, obdarzo-
nych swoją ludzką godnością.

Kiedy widzimy ogrom zła, 
jego siłę, opadają nam przy-
słowiowe skrzydła. Wydaje się 
nam, że już nic nie poradzimy. 
Jak sobie z tym dać radę?
Wtedy dobrze, abyśmy spojrze-
li na sytuację pierwszych chrze-
ścijan, którzy żyli w mniejszo-
ści, w świecie ogarniętym przez 

pogańskie praktyki zła 
i nie chodzi tu tylko o reli-
gię, ale o całą moralność. 
Wydawałoby się wtedy, że 
nic nie znaczą dla współ-
czesnego im świata, jed-
nak to, czym go zachwycili, 
wynikało właśnie z ich au-
tentycznego życia wiarą. 
Dzisiaj przyszedł czas na 
radykalizm chrześcijański, na 
to, abyśmy byli nie tylko cho-
dzącymi na Mszę Świętą, ale 
wychodząc z niej naprawdę 
żyli Chrystusem.

Czy zna Ksiądz przypadki 
kobiet, które zabiły dziecko? 
Wielu mówi, że nie ma czegoś 
takiego jak syndrom posta-
borcyjny...
Wiele rozmów z kobietami, 
które w przeszłości dokonały 
aborcji, dopuściły się grzechu 
zabicia swojego nienarodzone-
go dziecka, świadczy o tym, że 
ten syndrom nie jest wyłącznie 
terminem psychologicznym, 
ale jest również rzeczywisto-
ścią osób uwikłanych w ten 
grzech. Bywa tak, że moje roz-
mowy z kobietami, które chcą 
dokonać aborcji, nie odnoszą 
skutku, a kończą się porażką. 
Po jakimś czasie, gdy już wiem, 
że miała miejsce aborcja w ży-
ciu danej kobiety, ona dzwoni 
do mnie ponownie, tym razem 
z ewidentnymi wyrzutami su-
mienia w głosie i świadomością 

ność społeczna ani okoliczności 
poczęcia. Dlatego też nie należy 
się kierować takimi przesłanka-
mi w ocenie życia ludzkiego 
i wyrzucaniu, jak to powiedział 
papież Franciszek, „wartości 
życia na śmietnik”. Przykładem 
tego, że w życiu najważniejsza 
jest miłość większa niż choroba, 
niepełnosprawność, złe oko-
liczności poczęcia, bieda czy 
samotność, takiej miłości, która 
prowadzi do życia, jest postawa 
służebnicy Bożej Chiary Corbel-
li Petrillo. Kobieta ta, mimo że 
wiedziała o bardzo poważnych 
niepełnosprawnościach swoich 
dzieci, przy dwóch kolejnych 
ciążach powiedziała: „Nie zabiję 
swoich dzieci, one umrą na mo-
ich rękach”. 

Ostatnio usłyszałam takie 
zdanie: „Życie i tak zwycięży”. 
Jak to jest możliwe, gdy to 
życie dziś tak na różne spo-
soby jest zagrożone?
Jest to możliwe właśnie 
w taki sposób, w jaki po-
kazała to Chiara. Ob-
raz jej dzieci, które 
umierały w ramio-
nach kochającej 
je matki, jest świa-

dectwem zwycięstwa życia nad 
odrzuceniem go w imię utylita-
rystycznego podejścia do życia 
człowieka. Życie tam zwycięża, 
gdzie zwycięża miłość.

Dziękuję za rozmowę.
zdjęcia: facebook.com/tomasz.kancelarczyk

Życie 
i tak 
zwycięży

Z ks. Tomaszem Kancelarczykiem, prezesem Fundacji Małych Stópek, 
która określenie „pro-life” wypełnia treścią pomocy kobietom będącym 
w ciąży i trudnej sytuacji zagrażającej życiu nienarodzonego dziecka, 
rozmawia Małgorzata Pabis.

R e K l a M a

fot. arch. W
. Kostrzew

y

Marsz dla życia w Berlinie, 17 września 2016 r.
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Wyprasza dobrą pogodę
„Byłam już wtedy w Bursztynie, były bardzo mokre 

żniwa, tak że ludzie nie mogli z pola pozbierać. Potem były 
2-3 dni słoneczne i myśmy mieli swoje żyto już pozwożone 
i porozstawiane w ogrodzie koło stodoły. Naraz zrobiło się 
ciemno i [nadeszła] chmura straszna i nasz człowiek pojechał 
jeszcze w pole po resztę żyta. Wtedy, widząc tą straszną falę, 
westchnęłam do naszej drogiej i kochanej Siostry Marty 
Wieckiej, żeby się wstawiła za nami do Boga, bo to [było] nasze 
utrzymanie na cały rok. I o cud, ani kropla deszczu na nas nie 
spadła, a chłopak przyjechał z suchym zbożem, choć koń szedł 
po kolana w wodzie. Potem całe miasto chodziło to oglądać 
i podziwiali, że takiego cudu jeszcze nie widzieli, to zeznaję jako 
prawdziwe”.

Siostra Binka

Andrzej Moszczyński pocho-
dzi z rodziny katolickiej, ale takiej, 
w której wiara była przekazywana 
powierzchownie. „Kiedy miałem 
15 lat i miałem przystępować do 
bierzmowania, wydawało mi się, 
że jestem mocnym facetem. Z ko-
lei Kościół zaczął mi się jawić jako 
miejsce dla ludzi słabych, nieza-
radnych. Widziałem kobiety, które 
modlą się na różańcu, ludzi star-
szych, którzy nic nie mają. Zanoszą 
jedynie modły i nic się nie zmienia 
w ich życiu. Tracą czas, tracą życie” 
– mówi. 

Z dala od Kościoła
„Na początku szkoły średniej 

wychodziłem do kościoła, ale sta-
łem z kolegami przed. Przestałem 
uczestniczyć we Mszy Świętej, 

spowiadać, modlić się. Szybko od-
szedłem od Kościoła” – wyznaje. 

Pan Andrzej zawarł sakramen-
talny związek małżeński. Jedno-
cześnie wymazał Boga ze swoje-
go życia. „Przez 30 lat z ludzi, któ-
rzy chodzili do Kościoła, śmiałem 
się. Uważałem ich za miękkich 
i głupich. Śmiałem się z kapłanów, 
sióstr zakonnych. Przychodziłem 
w niedziele na obiad do mamy. 
Ona zazwyczaj była już po koście-
le. Patrzyłem jej w twarz i pytałem 
się: «Czy byłaś już w cyrku, czy za-
płaciłaś podatek od naiwności?»”  
– wyznaje Andrzej Moszczyński.

W tym czasie mężczyzna miał 
wszystko, jeśli popatrzymy na 
miarę tego świata: piękną żonę, 
zdolną córkę, prywatną firmę, 
dużo pieniędzy, piękne mieszka-

nie. „Jeździłem, gdzie chciałem na 
wczasy. Samochody zmieniałem 
jak rękawiczki. Miałem po pro-
stu wszystko – zaznacza i dodaje:  
– I brnąłem w grzech. Wchodzi-
łem w różne przestrzenie zagro-
żeń duchowych, m.in. słuchałem 
satanistycznej muzyki na bardzo 
drogim sprzęcie”. 

Pod urokiem złego ducha
W 2011 r. po 30 latach takiego 

życia Bóg dopuścił działanie złego 
ducha w życiu pana Andrzeja. „Do-
puścił na tyle, na ile byłem w sta-
nie znieść. Wiem, że gdybym do-
stał troszeczkę więcej, to bym nie 
żył. Ale to byłby najmniejszy pro-
blem, bo śmierć nie jest żadnym 
problemem. Każdy przecież kiedyś 
umrze” – zaznacza.

Problemem byłoby to – jak 
sam mówi – że odebrałby sobie 
życie w stanie grzechu śmiertelne-
go. „Byłem od tego o włos. A wte-
dy byłbym stracony na wieczność 
w piekle. Na dnie serca zawsze 
czułem pustkę, zawsze mi czegoś 
brakowało. Nic nie wypełniało tej 
pustki” – opowiada.

I wtedy, jak grom z jasnego 
nieba, spadło na niego nieszczę-
ście. Rozleciało mu się wszystko. 
„Obudziłem się i stwierdziłem, że 
moje życie nie ma sensu. To mnie 
przygniatało. Jednocześnie przy-
szedł lęk, który uniemożliwił mi 
funkcjonowanie. Straciłem apetyt, 
nie mogłem spać. Jakby tego było 
mało, moje małżeństwo zawaliło 
się. Zaczęliśmy żyć jak dwoje nie-

przyjaciół pod jednym dachem. 
Najbardziej na tym cierpiała córka. 
Nagle pojawiły się ogromne bóle 
kręgosłupa i narządów wewnętrz-
nych. Lekarze przepisywali mi co-
raz silniejsze środki przeciwbólo-
we, a nie zmieniało się dokładnie 
nic. Były takie dni, kiedy wyłem 
z bólu. Choć ból fizyczny był strasz-
ny, to najgorsze było to, co czułem 
w sercu” – wyznaje po latach męż-
czyzna i dodaje, że bardzo szybko 
przyszły myśli samobójcze. 

Profanacja
„Umówiłem się telefonicznie 

na 13 maja z człowiekiem, który 
zajmował się hipnozą. Zatrzyma-
łem się przed gabinetem, byłem 
wrakiem człowieka. Spojrzałem 

Powrócił 
z dalekiej podróży

dzień mojej spowiedzi, tej po 30 latach, 
miał miejsce w rocznicę mojego chrztu. 
Bóg kolejny raz dał mi nowe życie. Ty-
dzień po tej spowiedzi moja córka trafiła 
do zespołu arka noego. I ja, który jeździ-
łem na koncerty zespołów metalowych, 
przez sześć lat jeździłem z „arką” po Pol-
sce. Bóg mi pokazał, że można go muzy-
ką obrażać, ale także można mu poprzez 
nią oddawać chwałę.

Święta Klara uwierzyła słowom Chrystu-
sa i przed śmiercią powiedziała do swoich 
współsióstr: „Jeżeli szukacie krzyża Chrystu-
sowego, weźcie moje serce: w nim znajdzie-
cie cierpiącego Pana”. Augustianki zapamię-
tały to niezwykłe zdanie i po śmierci siostry 
Klary wyciągnęły serce z jej ciała. Jakież było 
ich zdziwienie, gdy znalazły w nim – ułożone 
z tkanek – symbole męki Pańskiej. 

„Wśród tych znaków znalazły się:
Krucyfiks wielkości kciuka. Głowa Ukrzy-

żowanego pochylona jest w kierunku prawe-
go ramienia. Wyraźnie uformowany tułów 
jest biały, oprócz małej ranki z prawej stro-
ny – w kolorze siwoczerwonym. Biała tkanka 
przykrywa lędźwie Ukrzyżowanego.

Bicz stanowi twardy, białawy nerw, któ-
rego guzowate zakończenia tworzą rzemyki 
tego okrutnego narzędzia tortur. Pal stanowi 
okrągły biały nerw, twardy jak kamień, ople-
ciony nerwem symbolizującym powróz, któ-
rym Chrystus był przymocowany do słupa.

Korona cierniowa ukształtowana z ma-
leńkich, ostrych nerwów.

Trzy gwoździe utworzone z ciemnej 
włóknistej tkanki o wyjątkowej ostrości. 
Włócznię wyobraża nerw, natomiast gąbkę 
pojedynczy nerw przypominający trzcinę 
z małą kiścią, zakończeń nerwowych, podob-
ną na czubku do gąbki” – czytamy w książce 
Tajemnice, cuda i osobliwości w życiu świętych 
(Joan Carroll Cruz).

To niezwykłe serce św. Klary umieszczo-
ne jest w popiersiu augustianki – można je 
oglądać pod kryształową pokrywą. W ikono-
grafii żyjąca w średniowieczu augustianka 
przedstawiana jest z krzyżem, a jego dolna 
część przenika serce zakonnicy.

Nowotwór zniknął
„W lipcu b.r. [2000] otrzymałam 

wiadomość od mojego brata księdza, 
że Pani Julia Gil lat 60 pełniąca obowiąz-
ki gospodyni na plebani w Strzegomiu 
ma podwójne widzenie i w szybkim 
tempie traci wzrok. Tragizm tego wy-
darzenia polegał na tym, iż od dziecka 
nie widziała na prawe oko. Julia Gil sta-
nęła w obliczu całkowitej ślepoty. Udała 
się do Kliniki Okulistycznej we Wrocła-
wiu, gdzie stwierdzono złośliwy nowo-
twór lewego oka. Została skierowana 
natychmiast do Kliniki Onkologii Oczu 
w Krakowie ul. Kopernika, gdzie dia-
gnoza została potwierdzona poprzez 
specjalistyczne badania. Zespół lekarzy 
oświadczył, że stan oka jest groźny, nie-
uleczalny, ponieważ nowotwór jest sta-
ry, sięga do połowy oka i nie nadaje się 
do operacji. «Trzeba się modlić» powie-
działa Pani Prof. Starzycka. Po dłuższym 
zastanowieniu się lekarzy, chora została 
przyjęta do kliniki na leczenie. Zastoso-
wano płytkę radioaktywną. Ponieważ 
mieszkam w Krakowie, cały czas towa-
rzyszyłam chorej w jej trudnej sytuacji. 
Jako pielęgniarka miałam kontakt z le-
karzami. Zaproponowałam P. Julii Gil 
gorącą modlitwę i zachęcałam do uf-
ności Miłosiernemu Bogu za pośred-
nictwem Sługi Bożej S. Marty Wieckiej. 

Przyjęła propozycję nowenny z wielką 
wiarą i entuzjazmem. Ponieważ nie wi-
działa na oczy, codziennie w czasie od-
wiedzin odczytywałam Jej powoli tekst 
modlitwy nowennowej do Służebnicy 
Bożej s. Marty Wieckiej. Podziwiałam Jej 
wielką pobożność, wiarę w wyzdrowie-
nie i ufność. Po wypisie ze szpitala pro-
siła codziennie kogoś z otoczenia, by Jej 
odczytywali nowennę. Gorąco modliła 
się również do Matki Bożej modlitwą 
różańcową. Po upływie kilku miesięcy 
P. Julia Gil zaczęła widzieć na lewe oko. 
W czasie kontroli okulistycznej we Wro-
cławiu w listopadzie 2000 nowotworu 
w lewym oku nie znaleziono. 7.12.2000 
w Krakowskiej klinice Onkologii Oczu, 
po bardzo dokładnym i wnikliwym ba-
daniu ku wielkiemu zdziwieniu i radości 
stwierdzono zlikwidowanie nowotwo-
ru złośliwego u P. Julii Gil. Szczęśliwa, 
wdzięczna i rozradowana P. Julia Gil po-
wróciła do dawnych obowiązków i na-
dal już samodzielnie z wielką pobożno-
ścią odmawia Nowennę do Sługi Bożej 
S. Marty Wieckiej, której wstawiennic-
twu zawdzięcza swoje uzdrowienie ze 
złośliwego nowotworu oka lewego”.

Siostra przełożona Zofia Siwiec 
siostra miłosierdzia

andrzej Moszczyński, jak sam mówi, w swoim życiu „dotknął piekła”. Gdy się-
gnął dna, powrócił do Boga i ze wszystkich sił pokochał Maryję. Gdzie może, 
tam podkreśla, że jedynym celem życia człowieka jest zbawienie, a wszystko 
inne służy do osiągnięcia tego celu. 

Szarytka siostra Marta Wiecka (1874-1904), świadoma niebezpieczeństwa, dobrowol-
nie podjęła się dezynfekcji pomieszczenia po chorej na tyfus plamisty, chociaż był do 
tego zobowiązany inny pracownik – młody ojciec rodziny. Już następnego dnia na jej 
ciele pojawiły się objawy choroby, a wkrótce potem zmarła. Miała wówczas zaledwie 
trzydzieści lat. Poświęciła swoje życie dla rodziny... Dziś wyprasza z nieba łaski. 

Gdy Marta miała dwa lata, za-
chorowała tak ciężko, że groziła jej 
śmierć. Powróciła jednak do zdrowia 
po usilnej modlitwie do Matki Bożej 
z Piaseczna. Wydarzenie to, odebra-
no w rodzinie Wieckich jako cud. 
Od tego czasu dziewczynka bardzo 
pokochała Matkę Bożą. Przez całe 
życie uciekała się do Niej i jak sama 
twierdziła, Maryja nigdy jej niczego 
nie odmówiła.

Gdy miała 16 lat, chciała wstąpić 
do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia. Szarytki w Krakowie przyjęły ją, 
ale dopiero dwa lata później. 

Oskarżona
W 1899 r. siostra Marta rozpo-

częła pracę w szpitalu w Bochni. 

Wówczas zdemoralizowany czło-
wiek, kierując się zazdrością, rozgło-
sił, że siostra Marta jest w ciąży z jed-
nym z pacjentów – studentem. Był 
to ogromny cios dla młodej zakon-
nicy. Na szczęście została całkowicie 
oczyszczona z zarzutów. 

Pielęgniarka
Kolejną placówką siostry Marty 

był Śniatyn, gdzie również praco-
wała w szpitalu. Widząc jej dobroć, 
przysyłano do niej ludzi z różnymi 
problemami i sprawami duchowymi, 
które skutecznie rozwiązywała. 

Szarytka miała niezwykły dar 
jednania dusz z Bogiem. Na jej od-
dziale nikt nie umierał bez sakra-
mentu pojednania, a zdarzało się 

niejednokrotnie, że nawet przeby-
wający pod jej opieką Żydzi prosili 
o chrzest. Dla siostry Marty każdy 
cierpiący człowiek był jednakowo 
ważny, wszystkim służyła z miłością. 

Wizjonerka
W życiu Marty były też wydarze-

nia nadzwyczajne. Kilka razy prze-
powiedziała fakty z przyszłości, m.in. 
własną śmierć. Miała także wizję krzy-
ża, z którego przemówił do niej Pan 
Jezus, zachęcając ją do cierpliwego 
znoszenia przeciwności i obiecując 
zabrać wkrótce do siebie.

24 maja 2008 r. Ojciec Święty 
Benedykt XVI ogłosił siostrę Martę 
Wiecką błogosławioną.

Obrończyni życia

Sala pamiątek im. bł. Siostry Marty Wieckiej mieści się na 
terenie Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Kra-
kowie. Chętni do jej zwiedzania mogą zgłaszać się do 
sióstr pod numerem telefonu: tel. 12 422 99 74

Krzyż 
w sercu

„Szukałem miejsca w świecie, 
gdzie mógłbym umieścić mój 
krzyż i nie znalazłem lepszego 
miejsca od twojego serca” – ta-
kie słowa przed wiekami usłysza-
ła św. Klara z Montefalco. Do dziś 
serce i niezniszczone ciało średnio-
wiecznej augustianki można oglą-
dać w klasztorze w Montefalco.

w lewo i zobaczyłem przepiękną kobietę. 
Jakby biło z niej światło. Wyciągała ręce 
i coś mówiła. Słyszałem przepiękny głos, ale 
nie rozumiałem słów. Na chwilę zapomnia-
łem o sobie. Pomyślałem, że może do Niej 
podejdę. Wtedy odezwał się inny, bardzo 
natarczywy głos: «Głupcze, zostaw Ją. Twoje 
życie się zawaliło, wejdź do gabinetu, gdzie 
czeka na ciebie pomoc». Poszedłem za tym 
głosem – podkreśla i dodaje: – Po go-
dzinnej wizycie wróciłem do mieszkania, 
poczułem nienawiść do krzyża, który wi-
siał w jednym z naszych pokojów. Kie-
dy chciałem go zerwać, ta nienawiść się 
nasiliła. Oderwałem Pana Jezusa, a krzyż 
pociąłem na kawałeczki i wyrzuciłem do 
kosza. Poczułem satysfakcję. Ten akt pro-
fanacji rozpoczął ostatni tydzień tego, co 
dziś nazywam piekłem na ziemi. Spadła 
zasłona rzeczywistości, która normalnie 
jest zakryta. Doświadczyłem fizycznych 
ataków demona. Budziłem się duszo-
ny w nocy. Słyszałem głosy, które mnie 
przeklinały. To były sceny jak z horrorów!”  
– zaznacza.

Spotkanie
Potem była druga wizyta. „Gdy wraca-

łem, wiedziałem już, że nic się nie zmieni-
ło. W domu rozpętała się kolejna awantura. 
Jakiś głos mówił mi, żebym zabił żonę. Wie-
działem, że tego nie da się już «odkręcić». 
Wyszedłem więc z domu. Córka spała, więc 
w duchu pożegnałem się z nią. Była noc, 
schodziłem ze schodów i zastanawiałem 
się, jak sobie odebrać życie. Włożyłem rękę 
do kieszeni i znalazłem telefon. Usłysza-

łem głos w sercu: «Zadzwoń do przyjaciela, 
opowiedz mu, co się u ciebie dzieje». Wy-
kręciłem numer, poprosiłem o spotkanie, 
a on zgodził się” – opowiada pan Andrzej.

Spotkali się. Przyjaciel wysłuchał go, 
uwierzył, a potem opowiedział o tym, co 
przeżył po śmierci swojego ojca. Że był 
poza Kościołem, ale wtedy poszedł do spo-
wiedzi i zaczął być na nowo katolikiem. Zro-

zumiał, dokąd zmierza, kto stoi przy nim, 
a kto mu przeszkadza. Mówił, że przecho-
dził przez rzeczy podobne jak on. I zaczął 
opowiadać o Kościele. „I nikt mi nigdy nie 
mówił jak wtedy on. Zrozumiałem wtedy, 
czym są sakramenty, kim są kapłani, czym 
jest modlitwa, grzech, dokąd zmierzamy”  
– podkreśla.

Zrozumiał, że grzechem szkodzi sam 
sobie, swojej rodzinie, a nie Bogu. „Boga 
obrażam, Tego, który dał mi wszystko, co 
mam. Ta rozmowa trwała do rana. Wieczo-
rem już byłem u spowiedzi. Padłem na ko-
lana i wypowiedziałem wszystko, co było 

we mnie. Poczułem się, jakby wszystko ze 
mnie opadło. Dostałem od kapłana róża-
niec, z którym się nie rozstaję, i krzyż. Po-
mału wszystkiego się uczyłem. I wszystko, 
co wydawało się nie do uratowania, udało 
się ocalić” – mówi.

Rycerze Niepokalanej
8 grudnia 2011 r. pan Andrzej z rodzi-

ną wstąpił do Rycerstwa Niepokalanej. 
Pewnego dnia, gdy wraz z żoną był 
w Niepokalanowie, ktoś podziękował 
mu za świadectwo. Po jakimś czasie 
otrzymał od tego mężczyzny przesyłkę, 
a w niej Traktat o doskonałym nabożeń-
stwie do Najświętszej Maryi Panny św. Lu-
dwika Marii Grignion de Montfort z de-
dykacją. „Odłożyłem go, ale w pewnym 
momencie zacząłem czytać, odkrywając 
w nim niezwykłą siłę. De Montfort pięk-
nie opisuje Maryję i Jej uległość wobec 
Boga, a jednocześnie wskazuje, że pod-
danie się Matce Bożej jest najwierniej-

szym naśladowaniem Jezusa Chrystusa”  
– mówi. 

Dziś pan Andrzej jeździ po całej Pol-
sce i daje świadectwo swego nawrócenia, 
szerząc jednocześnie ten piękny traktat  
– przez ostatnie dwa lata rozprowadził  
ponad 50 tys. egzemplarzy!

Jak sam podkreśla, wszystko to czyni za 
zgodą biskupów. 

Małgorzata Pabis
Jeśli ktoś chciałby zaprosić Andrzeja 

Moszczyńskiego na rekolekcje czy spotkanie 
ewangelizacyjne, może kontaktować się z na-
szą redakcją. 
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Andrzej Moszczyński (drugi z lewej)  
z czcicielami Niepokalanej Matki  
Miłosierdzia w Niepokalanowie.

fot. arch. A. M
oszczyńskiego
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W robocze dni tygodnia – od po-
niedziałku do soboty – kuchnia działają-
ca przy ul Smoleńsk 4 w Krakowie, wy-
daje ok. 200 posiłków dziennie. Sióstr 
nie byłoby jednak stać na przygotowy-
wanie ciepłej strawy, gdyby nie finanse 
czerpane z rozprowadzanych bonów, 
z dopłat różnych instytucji, z których 
pomocy korzystają ubodzy, z wpłat 

osób bardziej zamożnych, sponsorów 
i prywatnych ofiarodawców.

Bony to znakomity pomysł na 
spełnienie uczynku miłosierdzia i sku-
teczną pomoc potrzebującym, godny 
zaszczepienia w innych miastach Pols-
ki.  Można je nabyć w godzinach pracy 
kuchni: 9.00-17.00 lub kontaktując się 
telefonicznie 12 433 51 23.

Na odcinkach europejskich szlak do 
Jerozolimy pokrywa się z Drogą św. Jaku-
ba. Polskie odcinki mają się połączyć z eu-
ropejskim Szlakiem Jerozolimskim drogą 
wiodącą z Krakowa przez Zakopane (i ten 
odcinek już istnieje) do Budapesztu. 

Członkami Stowarzyszenia Jerusalem 
Way są Europejczycy głównie z krajów Eu-
ropy środkowowschodniej, a pomysłodaw-
cą szlaku – Austriak Johannes Aschauer. 
Przebywszy drogę do Jerozolimy razem 
z przyjaciółmi w 2010 r., postanowił on 
wytyczyć liczący ok. 7500 km szlak wiodą-

cy do Ziemi Świętej od grobu św. Jakuba 
do Jerozolimy.

Wytyczenie szlaku – realizacja poko-
jowego projektu, który w duchu tolerancji 
i wzajemnej życzliwości ma połączyć reli-
gie i kultury – nie jest prostą sprawą. Trzeba 
bowiem dokonać oznakowania w terenie 
(m.in. na terenie Turcji, Syrii i Jordanii) oraz 
zbudować infrastrukturę, która służyć bę-
dzie pielgrzymom. 

Więcej informacji znaleźć można na 
stronie: www.jerusalemway.org.

Autorem tego niezwy-
kłego dzieła jest niemiecki 
luteranin Willy Wiedmann 
(1929-2013), artysta ze Stut-
tgartu i prawdziwy człowiek
-orkiestra: muzyk, kompo-
zytor, pisarz i artysta malarz. 
Praca nad nim pochłonęła 
16 lat jego życia. Ilustrują-
ce Stary i Nowy Testament 
obrazy namalowane zostały 
w wymyślonym przez Wied-
manna awangardowym stylu, 
nazwanym przezeń polikoni-
zmem.

Artysta nie afiszował się 
ze swoim dziełem – nie mo-
gąc wydać go za życia, ukrył 
je na poddaszu galerii. Do-
piero po śmierci Wiedmanna 
odkrył je i opublikował za-
równo w wersji papierowej, 
jak i elektronicznej, a nawet 
wirtualnej VR (dzięki której 

możesz wręcz wejść w biblij-
ny świat) – jego syn Martin.

Zatem od ubiegłego roku 
tzw. Biblia Wiedmanna zaczę-
ła pełnić swoją misję, a mia-
nowicie „poprzez obrazy 
dzielić się Biblią ze wszystki-
mi ludźmi, oferując im nowy 
sposób na dostęp do niej i jej 
zrozumienie”.

Pod koniec lutego Martin 
Wiedmann przekazał papie-
żowi Franciszkowi pierwszy 
z  numerowanych egzem-
plarzy specjalnego wydania 
„dzieła życia” swojego ojca. 
Nietypowa Biblia prezento-
wana była już – w oryginale 
– na zjeździe wspólnot ewan-
gelickich w 2015 r. w Stutt-
garcie, a w wersji drukowa-
nej – w USA, gdzie można ją 
oglądać w waszyngtońskim 
Muzeum Biblii.

Dlaczego wybrano 14 kwietnia? Właśnie tego 
dnia, w Wielką Sobotę 966 r. książę Polan wraz z ca-
łym swoim dworem miał przyjąć chrzest, którego 
udzielił mu najprawdopodobniej bp Jordan. Z tym 

dniem dołączyliśmy do grona państw chrześcijań-
skich, wpisując się w krąg cywilizacyjny Europy Za-
chodniej.

To znamienne zdjęcie 
wykonane zostało w czasie 
wojny domowej w Hiszpa-
nii (1936-1939). Grupa mili-
cjantów Frontu Ludowego 
– socjalistów, komunistów 
i anarchistów – dokonuje 
egzekucji figury Pana Jezu-
sa ustawionej na pomniku 
w  Cerro de Los Angeles 
w Getafe koło Madrytu. 

Pomnik stanął na Wzgó-
rzu Aniołów – w geograficz-
nym centrum Hiszpanii – w 1919 r., aby 
upamiętnić poświęcenie tego kraju Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Komu-
niści zdobyli ten teren w lipcu 1936 r., 
a już w sierpniu przystąpili do rozbiórki 
monumentu. Nie mogąc zburzyć kolum-
ny ręcznie, wysadzili ją 7 sierpnia 1936 r.  
– w... pierwszy piątek miesiąca. Co wię-
cej, nazwę tego miejsca zmienili na... 
Czerwone Wzgórze (Cerro Rojo).

Komuniści nie zwyciężyli, nie zdoła-
li wyrwać Jezusa z serca hiszpańskiego 
narodu. Przyczyniło się do tego także 
powyższe opublikowane w prasie całej 
Europy zdjęcie, które zmobilizowało eu-

ropejskich katolików do walki o chrze-
ścijańską Hiszpanię. 

W 1944 r. rozpoczęto odbudowę 
pomnika i – co ciekawe – jego replika 
jest większa od oryginału sprzed wojny. 
W 1965 r. monument został ukończony, 
a 10 lat później otwarto też – niewystę-
pujące w poprzednim projekcie – sank-
tuarium w krypcie pod pomnikiem.

W tym roku hiszpańscy katolicy  
– m.in. właśnie przy tym pomniku  
– świętują 100. rocznicę poświęcenia 
Hiszpanii Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. 

Efekt jego realizowanego 
od 2011 r. pomysłu, którego 
wykonanie poprzedziło zgro-
madzenie pokaźnej doku-
mentacji fotograficznej i spro-
wadzenie specjalistycznych, 
trudno dostępnych klocków, 
jest naprawę imponujący. Na 
gorzowskiej wystawie po-
dziwiać można również inne 
modele i budowle wykonane 
z klocków.

Warto nadmienić, że na 
świecie swoje „LEGO-modele” 

mają także inne kościoły, m.in. 
słynna gotycka katedra w nie-
mieckiej Kolonii oraz katedry 
w Berlinie i Durham (Anglia). 

Gotycka XIII-wieczna kate-
dra w Gorzowie Wielkopolskim 
– najcenniejszy zabytek diece-
zji zielonogórsko-gorzowskiej  
– jest obecnie remontowana 
po pożarze, który poważnie 
uszkodził ją w 2017 r. Wciąż 
zbierane są też fundusze na 
dokończenie odbudowy.

Po to, by uczcić Jezusa i przedstawić mu przy tym 
swoje trzy prośby, wielu wiernych przez ponad tydzień 
koczowało u drzwi kapucyńskiej świątyni. Warto nad-
mienić, że tradycję besapié – ucałowania figury Naza-
rejczyka – kultywuje także sam król Hiszpanii.

Najsłynniejsza na świecie figura Jezusa Nazareń-
skiego Wykupionego została wyrzeźbiona w Sewilli 
w XVII w. Wtedy też kapucyni zabrali ją do Maroka, by 
modlili się przed nią hiszpańscy żołnierze. Niestety, 
kilkanaście lat później (w 1681 r.) Nazarejczyk wpadł 
w ręce muzułmanów, którzy na znak nienawiści wobec 
chrześcijaństwa uwiązali go do konia i wlekli ulicami 
Meknes. Tradycja głosi, że trynitarz o. Pedro de los An-
geles poprosił wtedy mauretańskiego władcę o możli-
wość wykupienia figury z niewoli, tak jak czyniono to 
z żywymi ludźmi. Król Ismael położył wtedy rzeźbę na 

wadze, która zrównoważyła się, kiedy na drugą szalę 
złożono 30 (sic!) złotych monet (według innej wersji 
legendy w cudowny sposób do wykupu wystarczyła 
zaledwie... jedna moneta). Od czasu tego wykupu lu-
dzie modlący się do Boga za przyczyną tego wizerunku 
otrzymują wiele łask.

Rzeźba przez Tetuan i Ceutę dotarła do Madrytu. 
W lecie 1682 r. umieszczono ją w tamtejszym klasztorze 
trynitarzy bosych, ale ostatecznie w 1895 r. znalazła się 
w kościele kapucynów. Do dziś w szczególny sposób 
czczona jest w każdy piątek oraz w pierwszy piątek 
marca, a w Wielki Piątek w uroczystej procesji obno-
szona jest ulicami hiszpańskiej stolicy.

Wiekowe kopie figury Jezusa Nazareńskiego Wy-
kupionego znajdują się także w Polsce, m.in. w Warsza-
wie i Krakowie.

Kardynał Pimiento urodził się w Zapa-
toca Pimiento (Kolumbia) 18 lutego 1919 r. 
W wieku 22 lat został kapłanem. Sakrę bi-
skupią przyjął w 1955 r. Posługiwał m.in. 
w Garzon, Monteria i Manizales. Był Ojcem 
Soborowym podczas II Soboru Watykań-
skiego. Przyjaźnił się ze św. Pawłem VI.

W jednym z wywiadów sędziwy hierar-
cha wyznał, że najważniejszym dla niego 

było „zrozumienie ojcostwa Boga”. „Kiedy 
rozumiem, że On chciał być naszym Ojcem, 
że jesteśmy braćmi Jezusa, wtedy życie staje 
się możliwe do opanowania, znośne i przy-
jemne w tym sensie, że czuję się kochanym 
przez Boga” – wyznał dla EWTN News. Dodał, 
że Bóg ma dla każdego z nas specjalny plan, 
zadanie, którego spełnienie jest naszym 
sukcesem.

Chrystus zwyciężył!

pełni radości...
Być może już niedługo Santiago de Compostela zyska połączenie  
z... Jerozolimą. Członkowie Stowarzyszenia Jerusalem Way chcą od-
tworzyć szlak, którym europejczycy zmierzali niegdyś do Ziemi Świę-
tej i Grobu Chrystusa – „najdłuższą na świecie ścieżkę pokoju i kultury”.

Głodnych nakarmić

Zupa – 2 zł, drugie danie – 8 zł, cały obiad – 10 zł. Tyle kosztują 
posiłki przygotowywane w krakowskiej Kuchni Społecznej Sio-
stry Samueli, prowadzonej przez siostry felicjanki, i tylko tyle 
złotych trzeba wydać, żeby nabyć odpowiednie bony, które mo-
żemy sprezentować później osobie potrzebującej – ubogiemu 
lub bezdomnemu. 

Najstarszy 
purpurat świata

Ukończył niedawno 100 lat. Kolumbijczyk Juan de Jesús Pimiento 
Rodriguez jest dziś najstarszym kardynałem na świecie. Żył w czasie, 
kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadało kolejno siedmiu papieży: Pius XII, 
św. Jan XXIII, św. Paweł VI, Jan Paweł I, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI 
i Franciszek. To właśnie ten ostatni w 2015 r. wyniósł go do godności 
kardynała.

Do Jeruzalem

Biblia 
w 3333 obrazach!

Nie, to nie sprawka chochlika drukarskiego. 
Ta niezwykła obrazkowa Biblia składa się na-
prawdę z 3333 opatrzonych komentarzami 
obrazów. Mało tego, jej złożony w harmonijkę 
dziewiętnastotomowy oryginał ma po rozwi-
nięciu prawie 1200 m długości!

14 kwietnia 
świętujemy!

To radosna wiadomość. 
Sejm przyjął ustawę 
ustanawiającą dzień 
14 kwietnia Świętem 
Chrztu Polski. Święto, 
które ma mieć charak-
ter państwowy, ma na 
celu upamiętnienie 
tego najważniejszego 
w naszej Ojczyzny wy-
darzenia „zważywszy 
na doniosłość decyzji 
Mieszka I, uznawanej 
za początek Państwa 
Polskiego”. 

Gorzowska 
„LEGO-katedra”

Niezwykły model gorzowskiej katedry 
pw. Najświętszej Maryi Panny oglądać 
można do 28 kwietnia br. w Galerii 
Manhattan w Gorzowie Wielkopol-
skim. Przez 21 dni i nocy z kilku tysię-
cy klocków lego budował ją mieszka-
niec tego miasta Cezary Siwek. 

Uczcili 
Nazarejczyka
Około pół miliona wiernych przewinęło się 
w pierwszy piątek marca przez madrycką 
bazylikę del Cristo de Medinaceli, by doko-
nać aktu besapié – ucałować stopę Jezusa 
Nazareńskiego przedstawionego w cieszą-
cej się wielkim kultem figurze. 

strony przygotował Henryk Bejda
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Najświętsze miejsce chrześci-
jaństwa, czyli bazylika Gro-
bu Pańskiego i Zmartwych-

wstania (XIV stacja dogi krzyżo-
wej) oblegana jest przez wiernych 
i turystów nieustannie od rana do 
nocy. Długie kolejki wydłużają czę-
sto czas oczekiwania na wejście do 
dwóch i więcej godzin. 

Po zamknięciu – po przejściu 
wielotysięcznych rzesz pątników 
– rozpoczyna się sprzątanie świą-

tyni. Po nim zaś, dopiero ok. godz. 
23.00 – modlitwy i przez całą noc 
trwa służba Boża. 

Ze względu na to, że współgo-
spodarzami bazyliki są cztery wy-
znania (łacińsko-katolickie, prawo-
sławne, ormiańskie i koptyjskie) 
czas modlitw przy Grobie Bożym 
dla każdego z nich jest ściśle okre-
ślony. Pierwsi zaczynają prawo-
sławni. Potem Ormianie. Po nich 
Koptowie i na końcu: w godzinach 

5.00-8.00 rano katolicy zwani ła-
cinnikami. 

Dla nas katolików na pierw-
szym miejscu jest zawsze najświęt-
sza ofiara Mszy Świętej. Stąd ko-
lejni kapłani wychodzą do Grobu 
Pańskiego, by sprawować świętą 
liturgię dla swoich grup, z który-
mi przybyli. I jest to wielkie wyróż-
nienie. Jednak, aby móc odprawić 
Mszę w Grobie Pańskim, trzeba 
o to zadbać wiele miesięcy na-
przód. Pomyślmy: przecież każde-
go dnia jest kilkaset pielgrzymek 
katolickich z całego świata. Z Pol-
ski bywa, że jest ich kilkadziesiąt, 
bo przodujemy w nawiedzaniu 
Ziemi Świętej. Zaś Mszy Świętych 
może być zaledwie 5 czy 6. 

Jeszcze większym przywile-
jem jest zamknięcie się w bazylice 
na całą noc. Trzeba wcześniej ten 
zamiar zgłosić i uzyskać osobiste 
pozwolenie. Ich ilość jest bowiem 
limitowana i ogranicza się do kil-
kunastu, maksimum 15 osób. Po 
uroczystym i ceremonialnym za-

mknięciu drzwi świątyni (o godz. 
19.00 zimą, a latem o 21.00) pozo-
staje się w bazylice aż do jej otwar-
cia o godz. 5 rano. Możemy się 
wtedy „namodlić”, gdzie niezliczo-
ne rzesze pielgrzymów od setek 
lat patrzyło na te same mury, wdy-
chało woń tych samych kadzideł 
i olejków mieszających się z aro-
matem pszczelego wosku z topią-
cych się każdego dnia setek świec. 

Juliusz Słowacki zostawił nam 
w jednym z listów do matki swój 
wzruszający opis nocy spędzo-
nej przy Grobie Pańskim z 14 na  
15 stycznia 1837 r. 

Zamknięcie się w Bożym Gro-
bie na noc daje z niczym niepo-
równywalne przeżycia. Możemy 
przecież dyskretnie przemieszczać 
się po całym obszarze świątyni, do 
każdego jej zakątka. Namodlić się 
z głębi serca. Choć niełatwo o ci-
szę. Obrzędy i modlitwy innych 
wyznań to głównie śpiewy jedne-
go lub kilku celebransów. Są one 
bardzo głośne, bo śpiewane z całej 

duszy i z całego serca. Na dodatek 
– zgodnie z orientalną obrzędowo-
ścią – nieustannie powtarzają się 
okadzenia świętych znaków i wi-
zerunków. Jest to bardzo piękne, 
a nawet wzruszające, gdy duchow-
ni wędrują z trybularzami po całej 
ogromnej bazylice, aby w każdej 
jej części okadzać krzyże, obrazy, 
ikony czy miejsca, choć nie swoje, 
ale cenne dla każdego z wyznań. 
Ten bardzo ekumeniczny wymiar 
owych okadzeń – oddawania czci 
temu, co najdroższe dla innych  
– jest niezwykle przejmujący i po-
kazuje naszą jedność wśród cią-
głych podziałów. Jeśli zaś zapra-
gniemy ciszy i całkowitego od-
osobnienia, możemy zejść do ka-
plicy Krzyża Świętego – tam, gdzie 
w odkopanej cysternie cesarzowa 
matka św. Helena odnalazła święte 
drzewo krzyża.

Noc w bazylice Grobu Pań-
skiego – w najświętszym miejscu 
naszej wiary – to czas i doświad-
czenie jedyne takie w życiu. Z ni-
czym nieporównywalne. To przede 
wszystkim dar i zobowiązanie.

ks. Jerzy Banak

Piąta Ewangelia

Nastały dziwne czasy... Przyznam szczerze, że nie tylko 
z ogromnym niepokojem, ale wręcz przerażeniem spo-
glądam na to, co dzieje się u naszych amerykańskich 

przyjaciół za oceanem. Z jednej strony niedawno przeszedł 
u nich jeden z największych na świecie Marszów dla Życia, 
który już po raz 46. wyciągnął na ulice Waszyngtonu tysiące 
obrońców życia, więc jest się czym pochwalić. Z drugiej zaś 
strony lekko ponad 300 km od tego miejsca, w Nowym Jorku, 
ku uciesze aborterów legalizuje się mordowanie (bo zabijanie 
to za lekkie określenie) nienarodzonych dzieci do 9. miesiąca 
ich życia pod sercem matki. Z kolei w Wirginii chcą iść o krok 
dalej i dozwolić w niedalekiej przyszłości na mordowanie tych 

z dzieci, które przeżyją aborcję. Nasuwa mi się w tym momen-
cie skojarzenie z opowiadaniem Philipa K. Dicka z 1974 r., które 
zostało opublikowane po głośnej sprawie Roe vs Wade. Autor 
przedstawia w nim wizję alternatywnej przyszłości, w której 
Kongres Stanów Zjednoczonych dopuszcza legalność aborcji 
do momentu, aż człowiek nie otrzyma duszy, a więc stanie się 
człowiekiem. Zapytacie, jak można to ustalić? W rzeczywisto-
ści ludzie radzą sobie z tym „problemem”, stosując kryterium 
etapu rozwoju lub przydatności społecznej, w opowiadaniu 
zaś poradzili sobie inaczej. Czas wejścia duszy w ludzkie ciało 
określili na moment, w którym dziecko nabywa zdolność roz-
wiązywania prostych zadań algebraicznych (choć określenie 

„proste” to również pojęcie względne). Mało 
tego, moment ten ustalili dokładnie na 12. rok 
życia, a więc do 11. roku nie jest się czło-
wiekiem, a „przedludziem”, którego 
można zabić. Brzmi makabrycznie? 
Nie mniej niż ustawa zezwalająca 
na zabijanie dzieci uczczona ró-
żowymi niczym dziecięce śpio-
szki iluminacjami na One World 
Trade Center i (o ironio) Moście 
Kościuszki.

Ks. Tomasz Kancelarczyk

   ks. Tomasz Kancelarczyk

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Noc przy Grobie Pańskim

Fikcja czy przepowiednia?

Droga Joanno,
Dzięki, że poruszyłaś ten te-

mat, nad którym wielu przecho-
dzi bezwiednie, powtarzając for-
mułkę jak papużka. Dociekliwość 
– wbrew obiegowej opinii wie-
lu praktykujących chrześcijan  
– jest koniecznością we wzrastaniu 
w wierze, a Ty się nie boisz pytań.

Słowo „zstąpił do piekieł” jest 
tłumaczeniem łacińskiego „de-
scendit ad inferos”. Skoro w łacinie 
występuje liczba mnoga od infer 
i infernus (co również ma znacze-
nie piekła jako miejsca potępie-
nia), więc taka tradycja tłumacze-
nia po prostu się przyjęła w na-

szym języku. Wiemy jednak, że 
sens „ad inferos” nie ma nic wspól-
nego z piekłem. Chodzi tu o okre-
ślenie miejsca, w którym zmarli 
– wedle wspólnego przekona-
nia starożytnych – przebywają po 
śmierci. 

Żydzi nazywali je Szeolem, Gre-
cy – Hadesem, a Rzymianie – wła-
śnie „inferi” (co po polsku znaczy: 
poniżej, wewnątrz). Słowa różne, ale 
dwa obrazy są wspólne im wszyst-
kim. Pierwszy – obraz otchłani, jest 
wyrazem przekonania o bezradno-
ści człowieka wobec nieodwołal-
nej śmierci, której doświadcza jako 
spadania, zstępowania czy też by-

cia strąconym w dół, w głąb ziemi. 
Odpływa – czy chce czy nie – na 
drugi brzeg, skąd nie ma powrotu 
i dlatego nic pewnego nie wiemy 
o tym miejscu... Szeol w psalmach 
jest miejscem zapytania, a nie od-
powiedzi, miejscem oczekiwania, 
a nie spełnienia, miejscem oddale-
nia, a nie bliskości Boga. Drugi ob-
raz to miasto, w którym zmarli prze-
bywają w zamknięciu, do którego 
bram nie mają kluczy. Jest w nim 
zawarte pewne intensywne ocze-
kiwanie ludzkości na rozjaśnienie 
tajemnicy kresu naszego istnienia, 
którego wcale nie tłumaczy zwykłe 
gadanie, że „to już jest koniec”...

Przejdźmy teraz do 
Objawienia, w którym 
znajdujemy światło 
do rozwikłania zagad-
ki śmierci. Oto w relacji 
autorów natchnionych 
Chrystus, gdy już „skłonił głowę”, 
dzieli doświadczenie każdego 
śmiertelnika, zstępując „w dół” do 
krainy zmarłych. Jednakże jako 
namaszczony Mesjasz – Król ma 
w ręce klucz, którym otwiera mia-
sto zmarłych i spełnia wreszcie 
ich tęsknotę za obecnością Boga  
(por. Ap 1,18). Otwiera bramy nie-
ba, a na Jego imię zgina się „każ-
de kolano istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych” (Flp 2,10). 
Pięknie o tej tajemnicy „zstąpie-
nia do piekieł” pisze anonimowy 

autor starożytnej homilii 
na Wielką Sobotę:

„Wielka cisza spowiła 
ziemię; wielka na niej ci-
sza i pustka. Cisza wielka, 
bo Król zasnął, ziemia się 

przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął 
w ludzkim ciele, a wzbudził tych, 
którzy spali od wieków... Idzie, by 
odnaleźć pierwszego człowieka, 
jak zgubioną owieczkę. Pragnie 
nawiedzić tych, którzy siedzą zu-
pełnie pogrążeni w cieniu śmierci; 
by wyzwolić z bólów niewolnika 
Adama, a wraz z nim niewolnicę 
Ewę, idzie On, który jest ich Bo-
giem i Synem Ewy...” (KKK 635).

Pozdrawiam.

Ks. Tomasz Szarliński

    Pytania od naszych Czytelników

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

W „Credo” w czasie Mszy Świętej mówimy, że Jezus „zstąpił do piekieł” w liczbie mnogiej. Co to oznacza?
Joanna
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życia.(...) Dlatego (Kościół) po-
wierza uczonym prowadzenie 
badań mających na celu znale-
zienie odpowiedzi na pytania 
związane z Całunem, w który 
według Tradycji miało być owi-
nięte ciało naszego Zbawiciela 
po zdjęciu z krzyża”.

Jak istnienie Całunu może 
wpływać na wiarę ludzi?
Wiara jest osobistą relacją 
z Osobą, z Jezusem. I jako taka 
jest z jednej strony darem łaski, 
z drugiej strony owocem naszej 
decyzji. Czy całun może w tym 
pomóc? Nie jestem zwolenni-
kiem stanowiska głoszącego, 
że płótno jest dowodem na 
prawdziwość chrześcijaństwa. 
Myślę, że jest raczej powodem, 
a nie dowodem. Powodem do 
odkrycia, jak Bóg daleko się po-
sunął w swoim wyjściu do czło-
wieka, bo Całun pokazuje, jak 
wielka jest Jego miłość do nas. 
Sądzę, że wpatrując się w Całun 
Turyński, można tę Bożą Miłość 
poznać. Ale to jest związane nie 
z tym, czym Całun ostatecznie 
jest, ale z tym, co pokazuje, a po-
kazuje dokładnie to, co opisuje 
Ewangelia. Dobry Łotr uwierzył 
w Jezusa nie dzięki Jego cu-
dom lub głoszeniu, ale patrząc, 
jak On umiera. I właśnie to go 
przemieniło. Myślę, że każdy 
z nas ma w sobie coś z Dobrego 
Łotra, dlatego potrzebujemy się 
przyglądać męce Jezusa, którą 
przedstawia nam Całun.

Ale wiara w jego prawdziwość 
nie jest konieczna do zbawienia?
Tu nie chodzi o z góry narzu-
coną narrację, że to jest Jezus. 

Czym jest Całun Turyński?
Całun to płótno lniane utkane 
w jodełkę, o wymiarach 4,4 m 
na 1,1 m, na którym utrwalił 
się wizerunek torturowanego 
i ukrzyżowanego, martwego 
mężczyzny. Mężczyzna ten był 
dobrze zbudowany, o wzroście 
między 179 a 183 cm. Jego cia-
ło zostało zawinięte w Całun  
2-3 godzin po śmierci i mia-
ło kontakt z  płótnem przez  
24-40 godzin. Czerwone ślady na 
Całunie to zaschnięta krew ludz-
ka grupy AB, która wyciekła z ran. 
Sam obraz ciała powstał w nie-
wytłumaczalny dla nauki spo-
sób. Dziś wiemy tylko, że nie jest 
to efekt naniesienia jakiejś sub-

micznego wchodzącego w skład 
lnu, którego okres całkowitego 
utlenienia to 1500-2500 lat. Wie-
my, że w niciach Całunu nie ma 
już śladu waniliny, co znaczy, 
że wiek płótna jest zbliżony do 
tego przedziału czasu (co cieka-
we, w miejscu, z którego wycię-
to próbkę, stwierdzono ok. 40% 
nieutlenionej waniliny!). Podob-
ny przedział czasu dla powstania 
płótna (IV w. przed Chrystusem 
do IV w. po Chrystusie) wykazują 
analizy spektroskopii ramanow-
skiej i fourierowskiej oraz bada-
nia mechaniczne.

Czy Kościół wypowiedział się 
w sprawie Całunu Turyńskiego?
Święty Jan Paweł II powiedział 
kiedyś, że Kościół nie ma kom-
petencji, aby rozstrzygać, czy 
Całun jest prawdziwy z nauko-
wego punktu widzenia. Kościół 
oczywiście nigdy nie zabraniał 
wierzyć w to, że Całun jest praw-
dziwym płótnem pogrzebowym 
Jezusa, z drugiej strony zaś nigdy 
nie nakazywał wiary w auten-
tyczność płótna. 
Całun potwierdza przesłanie 
Ewangelii i w tym sensie jest 
w pełni zgodny z wiarą. Warto 
też zwrócić uwagę, że wypowie-
dzi papieży: Jana Pawła II, Bene-
dykta XVI czy ich poprzedników 
pokazują, że prywatnie wierzyli 
oni w jego autentyczność. Jan 
Paweł II powiedział: „Całun jest 
wyzwaniem dla rozumu (...) Od 
każdego człowieka, zwłaszcza 
od człowieka uczonego wyma-
ga sporo wysiłku, który pozwoli 
mu przyjąć z pokorą głębokie 
przesłanie przemawiające do 
jego umysłu i dotykające jego 

stancji na płótno, ale reakcji che-
micznej, która zaszła w nitkach, 
przebarwiając włókienko lniane 
średnio na 1/20 jego grubości 
(1/500 grubości włosa) – niesa-
mowita precyzja! Wizerunek ma 
właściwości negatywu oraz ce-
chy, które pozwalają odtworzyć 
trójwymiarowy model ciała. 

Czy można określić czas, kiedy 
powstał Całun?
W 1988 r. miało miejsce datowa-
nie Całunu metodą radiowęglo-
wą – poprzez analizę stopnia roz-
padu izotopu węgla 14C. Wtedy 
wydawało się, że udowodniono, 
iż Całun, a właściwie len, z które-
go jest zrobiony, musi pochodzić 

mógł żyć! I w tym, obok Bożej 
sprawiedliwości, która dopełni-
ła się w Jezusie, objawił się inny 
wielki przymiot Boga – Jego mi-
łosierdzie. Myślę, że Całun to jest 
rzecz, która pokazuje to w bar-
dzo realny sposób. Zwłaszcza 
w dzisiejszym świecie, kiedy to 
obraz bardziej przemawia do lu-
dzi, w tym kontekście lubię mó-
wić, że Całun to ikona kerygma-
tu – czyli obraz streszczający to, 
co jest istotą naszego zbawienia.

Czy Całun może pomóc wierze 
człowieka?
Istnieje całkiem sporo osób, 
zwłaszcza pośród naukowców 
badających Całun, których przy-
goda z chrześcijaństwem zaczę-
ła się właśnie od naukowego 
spotkania z Całunem. Badając 
rzecz – płótno, spotykali Kogoś. 
W tej grupie jest też wielu Ży-
dów. To dość ciekawy temat, ale 
części z nich to właśnie rozpo-
znanie postaci na Całunie, tak 
zeszpeconej jak w opisie Izaja-
sza (Iz 52 i 53), pomogło odkryć 
w Jezusie Mesjasza.

Czy Całun dostarcza nam wię-
cej informacji o śmierci i zmar-

z XIII/XIV wieku. Dziś wiemy jed-
nak, że na takim wyniku zawa-
żył niewłaściwy dobór miejsca, 
z którego pobrano próbkę (pra-
wy górny róg). Wszystko wskazu-
je na to, że poza tym, że próbka 
pochodziła z miejsca zanieczysz-
czonego, to w dodatku w znacz-
nym procencie nie składała się 
tylko z oryginalnych włókien, ale 
także z materiału reparacyjnego 
– były tam nici bawełniane za-
prawione marzanną; wiemy też, 
że 1 cm2 Całunu waży 20 mg, 
natomiast 1 cm2 próbki ważył  
ok. 40 mg. W ostatnich latach 
miały miejsce inne badania wie-
ku płótna, m.in. analiza utlenie-
nia waniliny, czyli związku che-

Chociaż kiedy oprowadzam 
ludzi po naszej wystawie Kim 
jest Człowiek z Całunu?, to nie 
ukrywam, że osobiście jestem 
o tym przekonany. Celem na-
szej wystawy nie jest udowod-
nienie autentyczności Całunu, 
ale pokazanie faktów zarówno 
tych dotyczących płótna, jak 
i tych dotyczących Ewangelii 
i tajemnicy naszego zbawienia. 

Jaka część z przesłania wysta-
wy jest najistotniejsza dla od-
wiedzających?
Myślę, że najważniejszym pyta-
niem, z jakim powinna się zmie-
rzyć osoba odwiedzająca wy-
stawę, to nawet nie to, które jest 
w tytule: „Kim jest Człowiek z Ca-
łunu?”, a pytanie: „Dlaczego Jezus 
umarł?”. Pracuję na wystawie już 
ponad 6 lat, a od 3 lat szczególnie 
w okresie Wielkiego Postu podró-
żuję po całej Polsce, dając prezen-
tacje i wykłady o Całunie. 

Po dwóch latach pracy odkry-
łem, że pośród chrześcijan, 
niestety, jest całkiem sporo 
osób, które nie potrafią udzie-
lić właściwej odpowiedzi na to 
pytanie... Od tego momentu za-
cząłem o tym mówić na wysta-
wie. Ośmieliłbym się stwierdzić, 
że z całego mojego wykładu, 
choć jest to tylko kilkuzdaniowa 
wzmianka, to właśnie ona dla 
wielu może być najważniejsza.

Zatem dlaczego Jezus umarł?
Bóg w Piśmie Świętym przed-
stawiony jest jako sprawiedliwy 
i prawdomówny. Przez całą Bi-
blię przewija się również zda-
nie, że „grzech rodzi śmierć”, czy 
podobne: „karą za grzech jest 
śmierć”. Każdy z nas jest mniej-
szym czy większym grzeszni-
kiem. Pojawia się więc pytanie: 
„W takim razie, dlaczego żyje-
my?”. Czy to oznacza, że Bóg 
przestał być sprawiedliwy albo 
prawdomówny? Nic podobne-
go. My żyjemy dlatego, że Jezus 
umarł, On w swojej męce zajął 
nasze miejsce. Bóg dał swoje-
go Syna Jedynego i  uczynił 
Go grzechem, aby każdy, kto 
w Niego wierzy nie zginął, ale 

Rozmowa z Krzysztofem Sadło – kuratorem wystawy Kim jest Człowiek z Całunu? w Centrum Jana Pawła II 
w Krakowie – o płótnie niosącym przesłanie chrześcijaństwa.

twychwstaniu Chrystusa, czy 
jedynie potwierdza to, co jest 
zapisane w Ewangelii, pozosta-
wiając samo zmartwychwsta-
nie tajemnicą?
Zasadniczo Całun nie mówi nam 
nic więcej niż Ewangelia. Na 
pewno w sposób dużo bardziej 
sugestywny niż słowa pokazuje 
mękę, jest w tym bardzo reali-
styczny, a medyczna popraw-
ność przedstawienia realiów 

„Dlaczego Jezus umarł?” cierpienia i śmierci jest jednym 
z dowodów przemawiających 
za jego autentycznością. Co 
do samego zmartwychwstania  
– jak ono dokładnie przebiegało 
– tego z Całunu się nie dowie-
my, to tajemnica, podobnie jak 
tajemnicą jest powstanie wize-
runku na płótnie, ale może to 
jedna i ta sama tajemnica?

Dziękujemy za rozmowę.

zainteresowani całunem Turyńskim mogą pogłębić swoją 
wiedzę, uczestnicząc w trzeciej serii seminariów syndonolo-
gicznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
www.calun.info.

Wystawa Kim jest Człowiek z Całunu? czynna jest w centrum „nie lękajcie się” w Krakowie od 
poniedziałku do soboty w godz. 9.00-16:30. Kuratorów wystawy można zapraszać do szkół, 
parafii i wspólnot z pokazami i wykładami na temat całunu. 

Wszystko za sprawą nowych 
przepisów, obowiązujących od  
1 stycznia, dotyczących cen prądu 
na 2019 r. Ustawą [1] Rząd zagwa-
rantował utrzymanie cen na pozio-
mie z 30 czerwca ubiegłego roku, 
wywiązując się z licznych i stanow-
czych zapowiedzi. 

Co to oznacza dla przecięt-
nego gospodarstwa domo-
wego, które korzysta z usług 
Energi?

Same korzyści. Osoby rozli-
czane według grupy taryfowej 
G nie zapłacą za 1kWh więcej niż  
30 czerwca 2018 r. 

Sytuacja mogła wyglądać zu-
pełnie inaczej. Poprzedni rok był 
dla branży energetycznej bar-
dzo wymagający. Wzrosły nie tyl-
ko ceny do emisji CO2 – w górę 
poszły też m.in. ceny surowców 

i paliw. Podwyżki były niemal nie-
uniknione. Rząd postanowił zrobić 
jednak wszystko, aby budżety pol-
skich rodzin nie ucierpiały. Efek-
tem tych działań są właśnie nowe 
przepisy, które już od początku 
roku wdraża Energa.

Klient taryfy G nie musi nic 
robić w związku ze zmianą 
przepisów

Przede wszystkim klient nie 
musi się o nic martwić – ani o pil-
nowanie terminów, ani wypeł-
nianie dokumentów. Nie ma też 
konieczności odwiedzania salo-
nów sprzedaży i obsługi klienta. 
Ze zmianami przepisów nie wiążą 
się żadne formalności dotykające 
klienta – to Energa zadba o to, aby 
rachunki dla odbiorców taryfy G 
były wystawiane tak, jak stanowią 
to nowe przepisy, a więc na bazie 

cen z 30 czerwca 2018 r. Bezpie-
czeństwo i komfort w tym zakre-
sie są na pierwszym miejscu. 

Jak sprawdzić, czy cena prą-
du naprawdę nie wzrosła?

Cena każdej 1 kWh, na każdym 
tegorocznym rachunku powinna 
być nie wyższa, niż cena z 30 czerw- 
ca 2018 r. Aby upewnić się, że na 
pewno tak jest, warto porównać 
fakturę za ten okres w 2018 r. z ra-
chunkiem z 2019 roku. 

Energa zmienia swoje systemy 
rozliczeniowe i robi wszystko, aby 
klienci otrzymali rachunki na czas, 
a przede wszystkim – aby ceny 
prądu były zgodne z bieżącymi re-
gulacjami. Co, jeśli na fakturze po-
jawi się inna kwota? Eksperci Ener-
gi uspakajają. Wszystkie faktury na 
2019 r., które zostały wystawione 
na zasadach sprzed wejścia w ży-

cie ustawy, zostaną odpowiednio 
skorygowane. 

Polacy chcą wiedzieć, jak 
będą się kształtowały ich do-
mowe budżety

Energa zdaje sobie sprawę, że 
rzetelna informacja o cenach prą-
du jest dla jej klientów bardzo waż-
na. Trudno się dziwić. I chociaż wia-
domo już, że ceny prądu w 2019 r. 
są stabilne i nie zapłacimy więcej, 
konsultanci Energi odpowiadają 
na wszystkie pytania – wystarczy 
zadzwonić na infolinię , odwiedzić 
jeden z kilkudziesięciu salonów lub 
zapytać rzecznika klienta. 

To nie wszystko. Ustawa o ce-
nach prądu zapewnia bezpie-
czeństwo w tej kwestii nie tylko 
klientom indywidualnym, ale też 
pozostałym odbiorcom.

a R T y K U ł  S P O N S O R O W a N y  e N e R G a  S a

Energa gwarantuje stabilne ceny prądu 
dla gospodarstw domowych

energa gwarantuje wszystkim swoim klientom, w tym korzystającym z taryfy G, 
że ceny prądu w 2019 roku nie wzrosną. To efekt wejścia w życie nowych prze-
pisów. Klienci jednej z czterech największych energetycznych spółek w Polsce 
mogą więc spać spokojnie. 

Podstawa prawna 

[1] Ustawa o  zmianie usta-
w y  o   p o d a t k u  a k c y z o -
w y m  o r a z  n i e k t ó r y c h  i n -
nych ustaw z dnia 28 grudnia 
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538)  
oraz Ustawa z  dnia 21 lute-
go 2019 r. zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym oraz niektórych innych 
ustaw, ustawę – Prawo ochrony 
środowiska, ustawę o systemie 
zarządzania emisjami gazów cie-
plarnianych i innych substancji, 
ustawę o zmianie ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych in-
nych ustaw oraz ustawę o pro-
mowaniu energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji  
(Dz.U. 2019 poz. 412)
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Czy słyszałeś 
o „Dobrych 
monetach”?

  wszystkie pieniądze świata np. euro, szekle, korony,  
dolary 

  pieniądze wycofane już z obiegu np. marki nie-
mieckie, lity litewskie, polskie z okresu PRl 

 monety kolekcjonerskie np. 2 zł ng 
 polskie grosze 

Prosimy o przesyłanie monet listem poleconym lub paczką 
na adres:

Sekretariat misji zagranicznych Księży Sercanów, 
ul. Radzyńska 3a, 20-850 lublin

Była noc z 17 na 18 grudnia 
2011 r. – dla Filipińczyków-
katolików czas bardzo ak-

tywnego przygotowywania 
się do Bożego Narodzenia. Za-
pewne wielu z nich wybierało 
się o godz. 4.00 rano na Misa de 
Galo, czyli „Mszę kogucią” – no-
wennę przed Bożym Narodze-
niem. W ten dzień jednak nie 
dotarli do kościoła. Dla wielu 
z nich własny pokój okazał się 
śmiertelną pułapką...

Czas tajfunów 
Grudzień na Filipinach to też 

czas tajfunów. Czasem sytuacja 
pogodowa wymyka się spod 
ludzkiej kontroli. Tak stało się 
we wspomnianą adwentową 
noc 2011 r. Porywisty wiatr 
przyniósł ze sobą bardzo 
obfity deszcz. W ciągu kil-
ku godzin rzeka przepły-
wająca spokojnie przez 
Cagayan de Oro stała się 
niczym rwący górski po-
tok. Zwały wody zabierały 
ze sobą wszystko, co na-
potkały po drodze. Lekkie 
domy, wykonane z drewna 
bambusowego, były pory-
wane przez fale bez więk-
szego oporu. Wiele ofiar 
nie zdążyło nawet wyjść 
z łóżek. Woda zaskoczyła 
ich w środku nocy, we wła-
snych domach. Większość 
ofiar to byli biedni ludzie, 
którzy nielegalnie osiedlali 
się w dolinie rzeki. Nie powinni 
tam budować domów i zamiesz-
kiwać, jednak to była ich jedyna 
szansa na własny kąt – zamiesz-
kać tam, gdzie nie trzeba było 
kupować ziemi. Żywioł zniszczył 
9000 domów, a śmierć poniosło 
1200 osób...

Wioska Matki Bożej 
Miłosierdzia 

Rozmiar tragedii był na tyle 
wielki i poruszający, że wiado-
mości i zdjęcia z Cagayan de 
Oro pojawiały się w serwisach 
informacyjnych na całym świe-
cie. Spowodowało to poruszenie 

serc tysięcy ludzi i pieniądze na 
pomoc ofiarom zaczęły napły-
wać z całego świata. Ludzie, któ-
rzy stracili swoje domy, zamiesz-
kali w halach sportowych, na 
boiskach szkolnych, w salkach 
parafialnych. Mieli jednak „pe-
cha”, bo do wyborów samorzą-
dowych w Cagayan de Oro po-
został jeszcze ponad rok i dopie-
ro w czasie kampanii wyborczej 
burmistrz chciał się pochwalić 
sukcesami w dziedzinie pomo-
cy ofiarom tajfunu. Dlatego kilka 
zakonów, w tym księża sercanie 
i marianie z Polski, postanowiło 
wziąć sprawy w swoje ręce i wy-

budować wioskę – 600 domków 
po 30 m2 – aby pomóc choć czę-
ści poszkodowanych rodzin. Kie-
dy kupowali działki w podmiej-
skim Opol, nie mali nawet całej 
sumy pieniędzy, aby zapłacić 
za ziemię... Inwestycję tę oddali 
jednak w ręce Bożej opatrzności 
i Matki Bożej Miłosierdzia – pa-
tronki wioski. W trzy lata uda-
ło się wybudować wszystkie  
600 zaplanowanych domków. 

Potrzeba edukacji 
Najlepszym sposobem wyj-

ścia z biedy jest edukacja. Jest 
to danie przysłowiowej wędki 

zamiast ryby. Poprosiliśmy więc 
darczyńców Sekretariatu Mi-
sji Zagranicznych Księży Serca-
nów w Polsce o ofiary na budo-
wę przedszkola w Opol. I udało 
się! Choć pobyt i nauka w przed-
szkolu były i są darmowe, to nie 
wszystkie dzieci do niego przy-

chodziły. Okazało się, że rodzi-
ce czy opiekunowie dzieci nie 
posyłali ich na naukę z przyczyn 
materialnych. Nie mieli w co ich 
ubrać, nie mogli im dać czegoś 
do zjedzenia. Pewnego dnia 
mały chłopiec o imieniu Dave 
zapytany przez polską wolon-

tariuszkę: „Co jadłeś na śnia-
danie?”, odpowiedział: „Kilka 
grudek soli”. Nie chcieliśmy, 
aby bieda stała się przyczyną 
kolejnych tragedii, która przez 
brak edukacji mogła dotknąć 
niektórych mieszkańców „na-
szej wioski”.

„Dobre monety” 
Zaczęliśmy zbierać „Do-

bre monety”, czyli pieniądze 
z  całego świata niezależ-
nie od tego, czy są w uży-
ciu, czy zostały już wycofane 
z obiegu. Myśląc o tych jesz-

cze używanych, zwracamy się 
do osób, którym po powrocie  
np. z zagranicznego wypoczyn-
ku zostało euro w bilonie oraz 
centy. Większość kantorów nie 
chce przyjmować bilonu. Prosi-
my więc, by przekazali je nam. 
Natomiast jeśli chodzi o pienią-
dze wycofane z obiegu, to jest to  
np. stara waluta krajów, w któ-
rych obecnie płaci się w euro, 
np. marki niemieckie czy korony 
słowackie. Przyjmujemy również 
polskie pieniądze z okresu PRL. 
W szkołach i przedszkolach naj-
częściej zbierane są polskie gro-
siki „miedziaki” – one również 
stają się „Dobrymi monetami”. 
Zapraszamy i zachęcamy, aby-
ście razem z nami podarowali 
lepszą przyszłość najbiedniej-
szym przedszkolakom z Opol! 

W  poprzedzającym opis tego wy-
darzenia fragmencie czytamy, że wszyscy 
uczniowie „mieli jedno serce i jedną duszę”. 
Własność zaczęła mieć drugorzędne 
znaczenie wobec potrzeb materialnych 
wykluczanych z synagogi i pozbawianych 
dochodów uczniów. Nikt „nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne” (Dz 4,32). Na oczach czytelnika 
wznosi się nowa i pełna harmonii świątynia 
Ducha, którą za chwilę sam autor nazwie 
po raz pierwszy Kościołem (gr. ἐκκλησία 
– zwołanie). Jednak zanim to nastąpi, 
mała wspólnota musi najpierw przejść 
przez ogień zewnętrznych prześladowań, 
a obecnie o wiele poważniejsze wyzwanie  
– próbę wewnętrzną...

Dlaczego skłamałeś 
Duchowi Świętemu?

W harmonijnej jedności uboższych 
i  bogatszych uczniów już u  samego 
początku pojawia się zgrzyt: oto Ananiasz 
i Safira, deklarując swoją pomoc wspólnocie, 
najwidoczniej wyraźnie dając znać, że 
ofiarują całość pieniędzy pozyskanych ze 
sprzedaży posiadłości, zatrzymują część 
ukrytą dla siebie. Oszustwo nie polega 
na zatrzymaniu owej części czy nawet 
całości, ale na fałszywej deklaracji, która 
jak jad zatruwa zaufanie wśród uczniów. 

Grecki czasownik (znany nam z rozlicznych 
zastosowań również w naszym języku)  
– ψεύδομαι – pseúdomai (od pseudō  
– kłamać, oszukiwać, fałszować, celowo 
wprowadzać w błąd) dwukrotnie występuje 
w naszym tekście: „skłamałeś (gr. ψεύσασθαί) 
Duchowi Świętemu!” oraz „nie skłamałeś 
(gr. ἐψεύσω) człowiekowi, ale Bogu”. Za 
trzecim razem usłyszymy to samo kłamstwo 
w ustach żony: „Mniej więcej po trzech 
godzinach weszła także jego żona, nie 
wiedząc, co się stało. «Powiedz mi – zapytał 
ją Piotr – czy za tyle sprzedaliście ziemię?» 
«Tak, za tyle» – odpowiedziała” (Dz 5,7-8).

ananiasz i Safira
Sam zarzut powoduje śmiertelny wstrząs 

zarówno w Ananiaszu jak i Safirze. Zwróć-
my uwagę na znaczenie imion nieszczęsnej 
pary małżeńskiej. Nieco wcześniej w tek-
ście Barnabas (hbr. syn pocieszenia) zosta-
je wyróżniony za ofiarność (por. Dz 4,37). 
Imię Ananiasz miało przypominać mu, że 
Bóg jest łaskawy i zapewni mu wszystko, 
co konieczne. Tymczasem poprzez „za-
trzymanie dla siebie” zaprzecza ofiarno-
ści i sprzeniewierza się swojemu imieniu! 
Podobnie imię Safira przywołuje piękno 
szlachetnego kamienia. Istotnie okazała-
by się klejnotem dla swego męża, gdyby 
– jak to nieraz bywa w dobrych małżeń-

stwach – w porę przestrzegła go i odwio-
dła od oszustwa. Obydwoje jednak wybra-
li drogę „starego człowieka”, drogę dialogu 
ze starodawnym wężem i zostali ukąszeni 
przez niego, stanowiąc zagrożenie dla ca-
łej wspólnoty. 

Wystawiać na próbę 
Ducha Pańskiego...

Przypomina mi się opowiadanie Wer-
nera Herzoga, który był świadkiem jak 
Indianin, karczujący na potrzeby filmu 
dżunglę, w pewnym momencie został 
ukąszony przez niezwykle jadowitego 
węża Amazonii. Wiedząc, że ma zaledwie 
kilkanaście sekund i nikt nie zdąży z poda-
niem surowicy, natychmiast odrąbał sobie 
nogę, aby przeżyć. Być może jest to jakieś 
światło do zrozumienia całego przerażają-
cego zajścia, w którym „eliminacja” stano-
wi jedyne remedium na ranę zadaną ro-
dzącej się wspólnocie Ducha: „A Piotr do 
niej: «Dlaczego umówiliście się, aby wy-

stawiać na próbę [gr. πειράσαι może zna-
czyć też kusić – przyp. autora] Ducha Pań-
skiego? Oto stoją w progu ci, którzy po-
chowali twego męża. Wyniosą też ciebie». 
A ona upadła natychmiast u jego stóp 
i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleź-
li ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali 
obok męża” (Dz 5,9-10).

Strach wielki ogarnął 
cały Kościół!

Dwukrotnie Łukasz podkreśla, że 
wydarzenie to spowodowało porusze-
nie wśród uczniów, wywołując „wielki 
strach” (gr. φόβος μέγας – phobos megas,  
por. Dz 5,5.11). Ta zbawienna „mega-fobia” 
ma uchronić wspólnotę przed wszystkim, 
co mogłoby wystawić Ducha na próbę 
i zagrozić wzajemnemu zaufaniu: „Jeżeli 
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego znisz-
czy Bóg (1 Kor 3,17).

Ks. Tomasz Szarliński

Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r.
Inauguracja Odpustu Wielkiego Tygodnia
Msze Święte: 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 19.00
10.45 – Poświęcenie palm przy kaplicy  
św. Rafała
11.00 – Msza Święta – o. Michael Perry 
OFM, Generał Zakonu 
15.00 – Misterium Męki Pańskiej: „Wjazd 
Pana Jezusa do Jerozolimy”, „Wypędze-
nie przekupniów”
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem
20.30 – Różaniec, Apel Maryjny i zasłonięcie 
cudownego obrazu

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej 
Środy – (15-17.04.2019 r.)
 5.30 – Odsłonięcie cudownego obrazu 
Matki Bożej Kalwaryjskiej, Godzinki
6.00 – Msza Święta z kazaniem
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem
19.00 – Msza Święta

20.30 – Różaniec, Apel Maryjny i zasłonięcie 
cudownego obrazu Matki Bożej

Wielka Środa – 17.04.2019 r.
 20.00 – Misterium Męki Pańskiej: sceny 
„Uczta u Szymona” i „Zdrada Judasza”
 
Wielki Czwartek – 18.04.2019 r.
 5.30 – Odsłonięcie cudownego obrazu 
Matki Bożej Kalwaryjskiej, Godzinki
6.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne 
z kazaniem, poświęcenie „Wieczerzy Pań-
skiej”
13.00 – Gorzkie Żale, Mandatum – „Umycie 
nóg apostołom”
 – Procesja pasyjna do Pałacu Kajfasza
 – Wieczorny sąd „U Kajfasza”
 – Msza Święta w Wieczerniku, adoracja 
Najświętszego Sakramentu w „Piwnicy 
u Kajfasza”
19.30 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
w bazylice

Wielki Piątek – 19.04.2019 r.
 6.00 – Poranny sąd „U Kajfasza”
8.00 – Dekret „U Piłata”
 – Słowo pasterskie metropolity kra-
kowskiego ks. abp. Marka Jędra-
szewskiego
8.30 – Droga Krzyżowa na Wzgórze 
Ukrzyżowania
 – Liturgia Wielkiego Piątku przy 
kościele Ukrzyżowania – ks. bp Jan 
Szkodoń
 – Komunia Święta dla uczestników Litur-
gii od godz. 8.00 do 13.00 (krużganki Drogi 
Krzyżowej)
– Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Grobie Pana Jezusa do Rezurekcji
 
Wielka Sobota – 20 kwietnia 2019 r.
 8.00 – Poświęcenie pokarmów w bazylice 
(co 15 min.) 
Zakończenie o godz. 16.00
19.00 – liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
– 21.04.2019 r.
 Msze Święte: 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00
6.00 – Procesja rezurekcyjna z „Grobu Pań-
skiego” do bazyliki,
Msza Święta – ks. bp Jan Szkodoń
 
Uwaga: Wszystkie klasztorne parkingi 
są darmowe zarówno w dni zwykłe jak 
i w czasie odpustowym!

Wystawiać na próbę Ducha Pańskiego
Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją, Safirą, sprzedał posia-
dłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył 
u stóp Apostołów. «Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął 
twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za 
ziemię? (...) Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu». Słysząc te słowa, Ananiasz padł 
i wyzionął ducha (dz 5,1-5a).

Zaproszenie do Kalwarii Zebrzydowskiej na Wielki Tydzień

Zbieramy 
„Dobre monety”
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Śmierć Ananiasza, mal. Rafael Santi
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Według wizjonerki Matka Zbawi-
ciela jako pierwsza nawiedzała miejsca 
związane z męką i śmiercią swojego 
Syna. Działo się to tuż po ukrzyżo-
waniu, po szabacie, ale jeszcze przed 
zmartwychwstaniem. Emmerich wi-
działa w wizjach, że Maryja, nie mogąc 
zasnąć, „miotana miłością i tęsknotą”  
ok. godz. 23.00 wstała, otuliła się sza-
rym płaszczem i wyszła z sali, w której 
przebywała z niewiastami. „Doszedłszy 
do domu Kajfasza, poszła stąd do miasta 
ku pałacowi Piłata, a był to spory kawał 
drogi. I tak obchodziła samotna całą dro-
gę krzyżową Jezusa, mijała jedną opu-
stoszałą ulicę po drugiej, zatrzymując 
się na wszystkich miejscach, gdzie Jezus 
doznał cierpienia i jakiejkolwiek katu-
szy. Najświętsza Panna robiła wrażenie 

osoby szukającej jakiejś zguby. Często 
przyklękała na ziemi i macała wkoło 
ręką po kamieniach, a potem przykła-
dała je do ust, jak gdyby dotknąwszy 
świętych śladów krwi Jezusa, ze czcią je 
całowała (...) Tak doszła Maryja aż pod 
Kalwarię, bo ono zdało się, jakoby się 
przed Nią pojawił Zbawiciel w Swym 
świętym, umęczonym ciele (...)”. Jezus 
miał się Jej tam jeszcze raz ukazać kilka 
chwil później, tuż po zmartwychwstaniu. 

Potem co dzień o zmierzchu lub 
nocą Matka Boża wychodziła z domu, 
by odprawiać drogę krzyżową, modlić 
się i rozmyślać na wszystkich miejscach, 
na których Jej Syn cierpiał lub upadał 
pod krzyżem; odprawiała ją też w domu 
i innych miejscach. W ślady Matki Bożej 
poszli wkrótce apostołowie.

„Chrystus w sarkofagu” – centralny obraz z tryptyku nama-
lowanego ok. 1500 r. do drewnianego kościółka w niewielkim 
Donaborowie w diecezji kaliskiej (dziś znajdujący się w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu) to jeden z najbardziej niezwy-
kłych przedstawień naszego Zbawiciela. Dzieło to unaocznia nam 
najważniejsze dogmaty eucharystyczne – o dwóch postaciach eu-
charystycznych, o rzeczywistej obecności Chrystusa w Euchary-
stii, o przeistoczeniu i tożsamości ofiary krwawej złożonej na 
krzyżu z ofiarą bezkrwawą dokonującą się na ołtarzu podczas 
każdej Mszy Świętej. Uzmysławia nam też fakt, że podczas Eucharystii bezpośrednio – twarzą 
w twarz – spotykamy się z samym Bogiem, który na nas patrzy i karmi nas swoim Boskim 
Ciałem, abyśmy mieli w sobie życie.

Tradycja odprawiania nabożeństwa dro-
gi krzyżowej narodziła się w Jerozolimie 
– w miejscu śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Z wielkim zaangażo-
waniem propagowali ją franciszkanie, 
jednak według wizjonerki bł. Katarzyny 
Emmerich pierwszą osobą, która odpra-
wiła to nabożeństwo, była sama... Mary-
ja. „Pewnym jest, że Najświętsza Panna 
pierwsza rozpoczęła nabożeństwo drogi 
krzyżowej i rozmyślania gorzkiej męki 
Jezusa i rozpowszechniała je coraz więcej 
w Kościele” – twierdziła.

Maryjna droga krzyżowaKarmi nas Chrystus 
swoim Ciałem!

26 marca Kościół katolicki obchodzi wspo-
mnienie Dobrego Łotra – św. Dyzmy zmar-
łego na krzyżu po prawej stronie Chrystusa. 
Od 10 lat to w Polsce także oficjalny Dzień 
Modlitw za Więźniów. Pamiętajmy o nich 
i módlmy się za nich nie tylko w ten jeden 
dzień w roku! Kto ogląda Ojca Mateusza, ten 
dobrze wie, że wcale nie tak trudno trafić... 
„na dołek” i do „sanatorium”. 

Nakazałeś nam, Panie, pamiętać o więźniach: prosimy Cię za nimi. Skazanych nie-
winnie uchroń od nienawiści i przeklinania niesprawiedliwych sędziów. Daj im zachować 
prawość i miłość do Ciebie. Tym, którzy cierpią za winy popełnione, daj łaskę, aby mogli 
zrozumieć błędy swoje i za nie żałowali, a nam, Panie, daj światło Ducha Świętego, naucz 
nieść braciom naszym uwięzionym miłość i nadzieję, abyśmy wspólnie osiągnęli Twoje, 
Panie, Królestwo.

Za tych, co w pace!
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Dolorosa, mal. Bartolomé Esteban Murillo

Chrystus i Dobry Łotr, mal. Tycjan


