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Pan Bóg i Matka Boża byli zawsze obok mnie. Dzisiaj wzoruję 
się na Jezusie, żeby iść Jego drogą... I wiem, że to, co osiągam 
w życiu, to wszystko dzięki Bogu, który ma dla nas jakiś plan.

Grzegorz Kasjaniuk

Wierzę w Boga
Zofia Klepacka, polska mistrzyni windsurfingu:

Miłosierdzie Boże 
Nadzieja dla świata

Świadectwo 
nawrócenia

Uzdrowicielka 
chorych

Matka Boża Gidelska



kwiecień 20192 kwiecień 2019 3

Przeżyliśmy piękny czas Wielkanocy. 
Teraz Kościół przypomina nam orędzie 
o Bożym Miłosierdziu. Kiedy o nim myślę, 
w sercu słyszę słowa św. Jana Pawła II, który 
apeluje o wyobraźnię miłosierdzia. To on, 
papież Polak uczył, czym ona jest, uczył mo-
dlitwy, przebaczenia i miłości. Przeżyjmy za-
tem ten piękny wiosenny czas, wsłuchując 
się w jego słowa i naukę. Przejmijmy się nią 
i wprowadźmy w życie.

Obecny numer „Dobrych Nowin” jest już 
czwartym w tym roku. Miesięcznik ukazuje 
się, bo wiele osób zaangażowało się w jego 
wydawanie, wpłacając na nasze konto swój 
dar serca. Otrzymujemy od Państwa wiele 
listów, telefonów z najróżniejszymi rodzaja-
mi wsparcia. Przed świętami doszło do nas 
wiele życzeń. Za wszystko to mówimy dziś 
staropolskie „Bóg zapłać” i przypominamy, 
że raz w miesiącu za darczyńców „Dobrych 
Nowin” sprawowana jest Msza Święta.

Nieustannie zapraszamy naszych Czy-
telników: Czytaj, wspieraj, ewangelizuj 
z nami codziennie!

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

 Drodzy Czytelnicy!
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Stowarzyszenie Rafael

Od kwietnia w księgarniach 
dostępna jest książka znane-
go i cenionego rekolekcjonisty  
ks. Wojciecha Węgrzyniaka. I tym 
razem ks. Wojciech nie zawiódł 
swoich odbiorców!

Ksiądz Wojciech Węgrzyniak 
to połączenie błyskotliwego 
umysłu i niebanalnej retoryki, 
ale zawsze podgrzanych tym sa-
mym zapałem i werwą. Nie ocze-
kuje, żeby się z nim zgadzać, ale 
liczy na to, że zacznie się myśleć. 
Stawianie pytań ceni na równi 
z udzielaniem wyjaśnień. Jest 
porywającym mówcą, charyzma-
tycznym kapłanem. Jego blog 
śledzą tysiące internautów. Mówi 
językiem prostym, zrozumiałym 
i przede wszystkim trafiającym 
w sedno. Jego wypowiedzi stają 
się często bon motami, niemal 

ikonicznymi przysłowiami. Prze-
łamuje bariery, wykracza poza 
skostniałe schematy, burzy spo-
kój i pewność siebie agnostyków, 
ukazując świat Biblii w najbar-
dziej fascynującej odsłonie. Rów-
nie ciekawe i wartościowe są jego 
komentarze dotyczące spraw bie-
żących, niejednoznacznych, trud-
nych, często niezrozumiałych dla 
współczesnego katolika. 

Ta książka jest esencją najcie-
kawszych myśli, spostrzeżeń i ko-
mentarzy autora. Po raz pierw-
szy zebrano eseje tłumaczące 
biblijne przekazy z obszernymi 
komentarzami na temat spraw 
trudnych, budzących kontro-
wersje, a przez to krzykliwych 
i bardzo medialnych. W ten spo-
sób powstał przewodnik pre-
zentujący kondycję i złożoność 

współczesnego Kościoła, 
często targanego sprzecz-
nościami, obarczonego 
oczekiwaniami wiernych, 
nierzadko przygniecione-
go odpowiedzialnością. 
W dobie powszechnej wie-
dzy oraz chaosu informacji 
jasno i bezkompromisowo 
prowadzi on po sprzeczno-
ściach współczesnego świa-
ta, wskazując, o co każde-
mu z nas naprawdę chodzi 
w naszej relacji z Bogiem, 
bliźnimi i samym sobą.

Lektura obowiązkowa dla 
każdego, kto czuje się dzisiaj 
niepewnie w Kościele, ze swoją 
wiarą, kto ma dylematy związane 
ze zmianami w otaczającym nas 
świecie – materialnym i... ducho-
wym!

Ks. Wojciech Węgrzyniak, 
O co właściwie nam chodzi? Nie pi-
szę, by się inni zgadzali, Dom Wy-
dawniczy „Rafael”, Kraków 2019.

Czy wiesz, o co właściwie 
Ci chodzi w TWOIM życiu?

O  co nam chodzi? No 
właśnie. O co właściwie 
nam chodzi? Czyli gdzie 
idziemy? W  jaką stro-
nę zmierzamy? Dokąd 
biegniemy i za czym ła-
zimy? Nieraz się nawet 
włóczymy albo i  czła-
piemy... Są tacy, którzy 
się muszą przywlec, kie-
dy innym wystarczy się 
napatoczyć... Jest wiele 
sposobów na to, by się 
poruszać. Najciekawszy 
i arcyważny pozostanie 
zawsze cel: O CO WŁA-
ŚCIWIE NAM CHODZI...? 

(Fragment książki)

Obraz Pana Jezusa Zmartwychwstałego z podpisem „Jezu, 
ufam Tobie” można dziś zobaczyć niemal w każdym koście-
le na całym świecie. Został on namalowany z nakazu samego 
Chrystusa. Pan Jezus przypisał do niego szczególne obietnice, 
a wręcz powiedział, że jest on naczyniem do czerpania łask: 
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski 
do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpi-
sem: «Jezu, ufam Tobie»”. (Dz. 327).

Naczynie 
do czerpania łask

Pan Jezus ukazał się św. sio-
strze Faustynie w Płocku i po-
wiedział: „Wymaluj obraz we-
dług rysunku, który widzisz, 
z podpisem «Jezu, ufam Tobie»” 
(Dz. 47). Gdy wizerunek powsta-
wał, a Apostołka Bożego Mi-
łosierdzia nie była z niego za-
dowolona, znów ukazał się jej 
Jezus i pouczył ją, że wielkość 
dzieła bierze się nie z „piękności 
farby”, ale z łaski, jaką On obda-
rzył ten wizerunek. 

Na obrazie widoczne są 
dwie smugi świetliste: czer-
wona i bladoniebieska. Obie 
wychodzą z serca Chrystusa. 

Co oznaczają? Tak wyjaśnił to 
Pan Jezus siostrze Faustynie: 
„Te dwa promienie oznaczają 
Krew i Wodę; blady promień 
oznacza Wodę, która usprawie-
dliwia dusze; czerwony pro-
mień oznacza Krew, która jest 
życiem dusz...”. I dodał: „Szczę-
śliwy, kto w ich cieniu żyć bę-
dzie, bo nie dosięgnie go spra-
wiedliwa ręka Boga” (Dz. 299).

Chrystus dla czcicieli wize-
runku Jezusa Miłosiernego dał 
szczególną obietnicę: „Dusza, 
która czcić będzie ten obraz, 
nie zginie” (Dz. 48).

Miłosierdzie to przymiot Boga, 
o którym przypomniała nam przed laty  
św. Siostra Faustyna. „Dziś wysyłam ciebie 
do całej ludzkości z moim Miłosierdziem” 
– powiedział do niej sam Pan Jezus.  
(Dz. 1588) Ta prosta zakonnica ze Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia wska-
zała nam, jak możemy czcić Boże Miło-
sierdzie. Przekazała także Boże obietnice 
z tym związane.

Święto Bożego Miłosierdzia w pierw-
szą niedzielę po Wielkanocy, obraz Pana 
Jezusa Miłosiernego, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia oraz 
szerzenie czci Bożego Miłosierdzia – to 
formy kultu, jakie podaje nam św. Siostra 
Faustyna. 

Pan Jezus przekazał Apostołce Boże-
go Miłosierdzia szczególne obietnice dla 
tych, którzy będą ufać Mu: 

Pan Jezus pragnął, aby w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 
obchodzone było w Kościele święto Bożego miłosierdzia. 
Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, aby święto miło-
sierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwar-
te są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia moje-
go. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, 
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym 
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” 
(dz. 699). 
Pan Jezus wyjaśnił także motyw i cel ustanowienia święta 
Bożego miłosierdzia. dał obietnice, a wśród nich najwięk-
szą jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana 
z Komunią Świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawio-
nej spowiedzi.
Święto miłosierdzia mojego wyszło z wnętrzności [moich] 
dla pociechy świata całego” (dz. 1517) – powiedział Pan Je-
zus do św. Siostry Faustyny.

Boże  Miłosierdzie

„Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu” (Dz. 687).

  „Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło 
miłosierdzie Moje” (Dz. 1777).

  „Jeżeli człowiek z ufnością zbliża się do źródeł Bożego Miłosierdzia, to grzesznik dostąpi 
usprawiedliwienia, a sprawiedliwy w dobrym utwierdzenia” (por. Dz. 1520).

  „Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym 
Bożym pokojem” (Dz. 1520).

Nadzieja dla świata

fot. M
. Pabis

fot. M
. Pabis

fot. M
. Pabis

Zadzwoń i zamów!
Tel. 508 235 062, 

12 418 91 30

cena 

34,90 
zł

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie
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Religijność maryjna – to okre-
ślenie towarzyszy Polakom 
właściwie przez cały rok, 

nasila się jednak zawsze na prze-
łomie kwietnia i maja, a także 
w połowie sierpnia. Ma wskazać, 
że nasza wiara jest bardziej ludo-
wa niż katolicka. Ta maryjność to 
wręcz „choroba”, z której warto 
wyrosnąć. Z jednej strony wciąż 
pamiętamy, jak wpatrzeni w Mat-
kę Boga byli św. Jan Paweł II,  
św. Maksymilian Kolbe czy prymas 
Wyszyński. Z drugiej jednak stro-
ny sami coraz częściej traktujemy 
maryjne święta, nabożeństwa 
i cały kult jako religijność drugiej 
kategorii przeznaczoną dla tych, 
którzy nie rozumieją bardziej 
skomplikowanych rozważań teo-
logicznych. 

Pomocne w  popularyzacji 
takiego sposobu myślenia są 
zwroty językowe z kategorii „Bo-
zie”, „Maryjki”, „klepanie różańca”. 
Tylko wciąż nie wiemy, co zrobić 
z Jezusem, bo maryjny był niesa-

mowicie i jeszcze ten Duch Święty, 
z którym Miriam tak współpraco-
wała. Nastolatkowie też od swo-
ich rówieśników często słyszą, że 
pokazywanie się z mamą to ob-
ciach, że ona nic nie rozumie i we 
wszystkim się myli. Takie prawo 
okresu dorastania, by się bunto-
wać przeciwko rodzicielce. Jeśli 
jednak metryka wskazuje, że czas 
dojrzewania mamy za sobą, znów 
możemy być dumni ze swojej ma-
ryjności.

    Weronika Kostrzewa Radio Plus

Nasza 
maryjność

R e K l a m a

Planujesz powrót do kraju?  
nie wiesz jak wykorzystać doświadczenie zdobyte za granicą? 

Program „nowy start w małopolsce” dedykowany osobom chcą-
cym wrócić z emigracji, oferuje konkretną pomoc w znalezieniu 
pracy. Więcej informacji na stronie: www.wupkrakow.praca.gov.pl

Małopolska jest dobrym miejscem do życia i pracy dla naszych 
mieszkańców. Nie zapominamy jednak o rodakach pozostających 
poza granicami naszego kraju, zastanawiających się nad powrotem. 
Nowy program ma im to ułatwić, pomóc w znalezieniu komplekso-
wych informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia i znalezie-
nia pracy w regionie – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Często powtarza Pani w wywia-
dach, że za sukcesami, które 
odnosi Pani w sporcie, stoi Pan 
Bóg. Czym jest dla Pani wiara?
Wierzę w Boga, od dziecka cho-
dziłam do kościoła. Pan Bóg 
i Matka Boża byli zawsze obok 
mnie. Dzisiaj wzoruję się na Jezu-
sie, żeby iść Jego drogą. Nieko-
niecznie zawsze mi to wychodzi. 
Często upadam albo zbaczam 
z tej drogi, ale staram się na nią 
powracać. I wiem, że to, co osią-
gam w życiu, to wszystko dzięki 
Bogu, który ma dla nas jakiś plan. 
W moim życiu większość rzeczy 
nie było nigdy zaplanowanych, 
a wydarzyły się. To ścieżki, który-
mi prowadzi mnie Pan Bóg. Jak 
z boku się patrzy, to można mieć 
wrażenie, że mam życie usłane 
różami, a tak do końca nie jest. 

Łatwo w dzisiejszym świecie 
żyć wiarą i wychowywać dzieci 
zgodnie z wartościami chrześci-
jańskimi?
Na pewno jest trudniej niż kiedyś 
ze względu na to, że obecnie jest 
większa pogoń za pieniądzem, by 
mieć lepszy samochód, mieszka-
nie, aby było nas stać na wakacje. 
Cały czas pędzimy i nie mamy cza-
su na rodzinę. Tymczasem rodzina 

to według mnie fundament na-
szego życia i powinniśmy na niej 
bazować i spędzać z nią jak naj-
więcej czasu, nawet kosztem pra-
cy. Wcześniej sport był dla mnie 
na pierwszym miejscu, ale to się 
diametralnie zmieniło, kiedy zało-
żyłam własną rodzinę i urodziłam 
pierwsze dziecko. Często trene-
rzy z kadry mają zarzuty do mnie, 
bo sukces i zdobywanie medali 
są często dla nich ważniejsze niż 
spędzanie czasu z rodziną. Dla 
mnie rodzina jest na pierwszym 
miejscu, a sport na drugim. Stąd, 
gdy zgrupowania kadry trwają 
trzy tygodnie, ja nie wyjeżdżam 
na tak długo, bo priorytetem jest 
dla mnie spędzanie czasu z moimi 
najbliższymi, bycie przy dzieciach.

Czy to przekłada się na wyniki, 
jakie Pani osiąga w sporcie?
Bardzo dobrze pływam, jestem 
w czołówce świata, dokładnie 
w pierwszej piątce, ale mam te 
braki i często przegrywam medal 
o punkcik czy jestem zaraz poza 
podium, bo brakuje mi tych go-
dzin na wodzie. Ale coś kosztem 
czegoś. W tym roku mój syn ma 
Pierwszą Komunię Świętą do-
kładnie wtedy, kiedy wypadają 
zawody. Zapowiedziałam już, że 

nie będę w nich 
startować. Trene-
rzy niekoniecznie 
byli zadowoleni, ale 
Pierwszą Komunię 
Świętą, która jest naj-
ważniejsza dla dziecka, 
ma się raz w życiu. I to jest 
dla mnie priorytet w tym 
momencie. 

Mówiąc o rodzinie, wspomina 
Pani często dziadka, który wal-
czył w powstaniu warszawskim. 
Był dla Pani wzorem?
Prawda jest taka, że dziadków 
od strony taty, którzy pochodzili 
z Warszawy, w ogóle nie znałam. 
Urodziłam się wie-
le lat po ich śmierci. 
Dużo jednak czyta-
łam o  historii, na-

szych bohaterach i Żołnierzach 
Wyklętych. Dziadek zresztą sam 
dużo nie mówił o konspiracji 
i byciu w AK, może nie bez po-
wodu miał też pseudonim „Ci-
chy”. Więcej dowiedziałam się 
z biogramów powstańczych, ale 
gdzieś ta jego legitymacja i opa-
ska cały czas leżały na strychu. 
Dorastałam w domu, w którym 
pielęgnowane były takie war-
tości jak: Bóg, honor, ojczyzna. 
I stąd na pewno utożsamiam się 
jakoś z tymi żołnierzami i z mo-

imi przodkami, którzy w cza-
sie wojny nie myśleli o tym, 

żeby uciekać, tylko wal-
czyli o to, żeby Polska 

była niepodległa, 
żebyśmy mó-

wili w języku polskim i utrzymy-
wali naszą tradycję. Tylko dzię-
ki wierze przetrwaliśmy ciężkie 
czasy: rozbiory, pierwszą wojnę 
światową, najazd bolszewików, 
drugą wojnę światową i czasy 
komuny. 

Wpis zamieszczony przez Panią 
w mediach społecznościowych 
przeciwko deklaracji LGBT+, 
którą podpisał prezydent War-
szawy Rafał Trzaskowski, był 
potrzebą serca? 
Jestem warszawiakiem z krwi 
i kości, mamą dwójki dzieci i wi-
dzę, co się dzieje w Warszawie. 
Jako sportowiec ubolewam też, 
że sport w ogóle się w tym mie-
ście nie rozwija, bo nie jest doto-
wany. Są jednak problemy dużo 
poważniejsze od sportu. W pew-
nym momencie coś we mnie pę-
kło. Najpierw była tęcza na placu 
Zbawiciela, na której utrzymanie 
wyrzucano niepotrzebnie w bło-

to ciężkie pieniądze. Gdyby 
stała pod Pałacem Kultu-

ry, to jeszcze jakoś było-
by to zrozumiałe, ale 

tutaj zrobiono na 
przekór, bo plac 

Zbawiciela to 
symboliczne 

i historyczne miejsce i leży na-
przeciw kościoła. Postawiono ją 
chyba tylko po to, żeby drażnić 
ludzi tam chodzących. 

Jak w tym kontekście odbiera 
Pani wspomnianą deklarację?
Nie zgadzam się z nią. Do homo-
seksualistów nic nie mam, sama 
znam pary o tej samej orienta-
cji, ale nie podoba mi się forso-
wanie jakichś ich przywilejów. 
A tym bardziej wykładanie iluś 
milionów złotych na hostel dla 
nich i edukację szkolną. Przecież 
są pedagodzy i psycholodzy 
w szkołach, którzy robią świetną 
robotę. A jeśli środowiska LGBT 
uważają, że jednak jest nieto-
lerancja w szkołach, to może 
wystarczy bardziej przeegza-
minować psychologów i peda-
gogów. Ale wydaje mi się, że to 
bardziej wymyślony, niż stwier-
dzony problem, bo jakoś głośno 

przed tą kartą o tym się nie mó-
wiło, wszystko było w porząd-
ku. Inni ludzie są w dużo więk-
szej potrzebie niż homoseksu-
alna mniejszość. To jest jednak 
specjalne działanie, bo niektóre 
środowiska chcą, by Polska była 
bardziej liberalnym krajem, ta-
kim rozmytym. Widać to, jeżdżąc 
po Europie, gdzie zanika tożsa-
mość narodowa. 

Niepokoi Panią stwierdzenie 
wiceprezydenta Warszawy 
Pawła Rabieja, że chcą wpro-
wadzić najpierw związki part-
nerskie, a później adopcję dzie-
ci przez pary homoseksualne?
Tak, do tego nie można dopu-
ścić. Musimy promować model 
normalnej rodziny! To nienor-
malne, że konieczna jest dziś 
walka o normalne wartości i mo-
del rodziny, który składa się z ko-
biety i mężczyzny. Nie oszukuj-

my się, to my przedłużamy cy-
wilizację, a nie środowiska LGBT.

Za odważne słowa wylała się 
na Panią fala hejtu. Jak sobie 
Pani z nią radzi?
Spłynęło to po mnie. Zaskoczyło 
mnie jednak to, że osoby, które 
chcą tolerancji, nie są jednocze-
śnie tolerancyjne dla ludzi o od-
miennych poglądach. U nich 
działa to tylko w jedną stronę. 
Ale to nie pierwsza taka sytu-
acja. Pół roku temu umieściłam 
na swoim fanpage’u okładkę 
z Janem Pawłem II, ks. Popiełusz-
ką, ks. Kolbe i z kard. Stefanem 
Wyszyńskim i wtedy też wylała 
się na mnie ze środowiska LGBT 
fala hejtu. Chciano mnie uciszyć, 
zastraszyć.

Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia z arch. Z. Klepackiej

Wierzę w Boga 
Z Zofią Klepacką, polską mistrzynią windsurfingu,
rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler.
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Po powrocie do domu Cze-
czek ukrył figurkę na dnie skrzyni 
z odzieżą. W niewyjaśniony po 
ludzku sposób figurka wydosta-
wała się ze skrzyni i jaśniała nie-
zwykłym światłem. Rolnik uparcie 
chował ją pod ubrania. 

Utracili wzrok
Mężczyzna nie potrafił odczy-

tać znaków, jakie zsyłało mu niebo. 
W pewnym momencie i on, i cała 
jego rodzina stracili wzrok. Wte-
dy dopiero kobieta, zajmująca się 
ślepcami, odnalazła posążek Maryi, 
który jaśniał blaskiem i wydzielał 
cudowną woń. 

Kobieta wypytała Czeczka o fi-
gurkę, a on wyznał jej całą prawdę. 
Wówczas udała się do proboszcza 
i opowiedziała mu historię odnale-
zionej figurki. 

Kąpiółka 
Rzeźbę Matki Bożej obmyto 

z prochu ziemi i przeniesiono do 
kościoła parafialnego. Wodą, która 

pozostała po kąpieli, Czeczkowie 
przetarli swe oczy i natychmiast 
odzyskali wzrok. 

Na pamiątkę tego wydarze-
nia do dziś w Gidlach zachował 
się zwyczaj „kąpiółki”, to znaczy 
ceremonialnego obmywania raz 
w roku figurki w winie. Potem prze-
lewane jest ono do szklanych bu-
teleczek, które trafiają w ręce piel-
grzymów. Czciciele Maryi używają 
wina z Gidli, prosząc Maryję, którą 
nazywają „Uzdrowieniem chorych”, 
w różnych swoich problemach.

Figurka w koronie
Obmytą figurkę przeniesiono 

z kościoła na miejsce jej odnale-
zienia i umieszczono w kapliczce. 
W XVII w. do Gidel sprowadzono 
dominikanów i powierzono im 

troskę o cudowny wizerunek. Jego 
sława roznosiła się po całej Pol-
sce. Dlatego dominikanie wznie-
śli w miejscu znalezienia rzeźby 
kościół pw. Wniebowzięcia Matki 
Bożej i w nim ją umieścili. 19 sierp-

nia 1923 r. odbyła się koronacja 
cudownej figurki. W uroczystości 
wzięło udział 100 księży i ponad 
300 tysięcy wiernych. 

Hojnie rozdziela łaski
Matka Boża przez wieki wypro-

siła dla swych czcicieli wiele łask, 
m.in. odzyskanie wzroku, uzdro-
wienie z różnych chorób, a nawet 
kilkadziesiąt wskrzeszeń. Szcze-
gólnej łaski doświadczył Franciszek 
Kopaczyński z Krakowa. To właśnie 
jemu polecono wykonanie koron 
dla gidelskiej Pani. Blisko siedem-
dziesięcioletni złotnik był jednak 
bardzo chory. Lada dzień spodzie-
wano się jego śmierci. Jednocze-
śnie nikt nie miał wątpliwości, że 
to on jest najlepszym fachowcem 
i to on powinien wykonać korony. 
Dominikanie przywieźli więc do 
niego figurkę Maryi i... złotnik wy-
zdrowiał. Wstał z łóżka i wykonał 
misterną pracę, dzięki której klej-
noty zostały umieszczone na skroni 
Matki Bożej.

W 1872 r. rozpoczęto budo-
wę kaplicy sióstr loretanek, 
która miała być miniatu-

rą słynnej paryskiej Świętej Kaplicy. 
Jej architektem był Francuz Antoine 
Mouly. Niestety, w trakcie budowy 
mężczyzna zmarł, a wówczas okazało 
się, że w budynku brakuje schodów 
prowadzących na chór. Szukano wy-
konawcy, ale ze względu na bardzo 
małe rozmiary kaplicy nikt nie chciał 
się tego podjąć. Specjaliści uważali, 
że na chór będzie można wchodzić je-
dynie po drabinie. Siostry nie dopusz-
czały do siebie takiej ewentualności. 
Widząc, że po ludzku trudno będzie 
znaleźć lepsze rozwiązanie, zaczęły się 
modlić. O wstawiennictwo poprosiły  
św. Józefa. Przez dziewięć dni odma-
wiały nowennę. W ostatnim dniu mo-
dlitwy do furty klasztornej zapukał sta-

ruszek. Przyjechał na osiołku i przed-
stawił się jako cieśla. Zapewnił, że on 
rozwiąże problem zakonnic. Starzec 
nie chciał żadnej pomocy. Zamknął 
kaplicę na klucz i przez kilka miesięcy 
pracował w samotności, używając kil-
ku młotków, piły, metra oraz dłuta.

Gdy skończył, siostry zobaczyły 
niezwykłe dzieło zrobione bez jedne-
go gwoździa lub śrubki. Kunsztow-
nie wykonane schody, składające się 
z 33 stopni (tylu, ile lat miał Chrystus 
w chwili śmierci), mają kształt ślimaka. 
Są wykonane z drzewa o ogromnej 
trwałości, które na pewno nie wystę-
puje w okolicy Santa Fe. 

Schody nie zawierają żadnej pod-
pory. Nie mają słupa, wokół którego 
by się wiły, ani ściany, na której by się 
wspierały. Pnąc się w górę, robią dwa 
obroty po 360 stopni każdy. Biorąc 

pod uwagę prawa fizyki, powinny 
runąć już pod ciężarem jednej oso-
by. One jednak – pomimo upływu lat  
– wciąż stoją. Do dziś nie znalazł się nikt, 
kto potrafiłby wyjaśnić ten fenomen. 

Gdy siostry po raz pierwszy zo-
baczyły dzieło niezwykłego cieśli, nie 
mogły się nadziwić. Dziękując Bogu za 
to, co się dokonało, z chóru schodziły 
tyłem, na kolanach.

W tym czasie cieśla niepostrzeże-
nie opuścił klasztor. Nie czekał nawet 
na wynagrodzenie. Loretanki nie mia-
ły jednak wątpliwości, kto przyszedł 
im z pomocą w ich trudnej sytuacji. 
Rozgłaszały wszem i wobec, że to sam  
św. Józef wysłuchał ich modlitw.

Schody św. Józefa przez wiele lat 
służyły loretankom. W latach 70. XX wie-
ku odgrodzono je i przeznaczono do 
zwiedzania.

Schody św. Józefa
O niezwykle skutecznym wstawiennictwie św. Józefa przekonały się przed laty siostry 
loretanki z Santa Fe w stanie Nowy meksyk w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi trady-
cja, to właśnie Cieśla z Nazaretu wykonał w ich kaplicy niezwykłe schody prowadzące 
na ich chór zakonny.

R e K l a m a

Tuż przed pierwszą nie-
dzielą maja 1516 r. Jan 
Czeczek – gidelski rol-
nik – orał swoje pole. 
W pewnym momencie 
woły przestały praco-
wać i padły na kolana. 
Czeczek nie znał powo-
du takiego zachowania 
zwierząt, więc krzyczał 
na nie, a nawet nie ża-
łował bicza. W końcu 
zauważył niezwykłą 
jasność bijącą z ziemi, 
a  wśród tej jasności 
znalazł maleńką, bo 
zaledwie dziewięcio-
centymetrową figurkę 
wyrzeźbioną w kamie-
niu, która spoczywała 
na wielkim głazie wy-
drążonym na kształt 
kielicha. 

Uzdrowicielka chorych

Już 5 maja w  sanktuarium 
matki Bożej gidelskiej będzie 
miał miejsce doroczny odpust, 
w czasie którego tradycyjnie 
odbędzie się obrzęd „kąpiółki”.

Figurka matki Bożej z gidel to najmniejsza 
rzeźba ozdobiona papieskimi koronami.

na ścianach kaplicy, gdzie znaj-
duje się matka Boża gidelska, 
można oglądać tabliczki wo-
tywne mówiące o cudach doko-
nanych dzięki wstawiennictwu 
maryi.

Przy Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu 
obok kultu maryjnego rozwinął się charyzmat obrony życia 
dzieci nienarodzonych. Przy sanktuarium powstała Kalwa-
ria Trzeciego Tysiąclecia, a w świątyni znajdują się relikwie 
św. Joanny Beretty Molli, podarowane przez jej męża Piotra 
w 2005 r., oraz relikwie Świętych Młodzianków z Betlejem 
– dar biskupa koptyjskiego.

Sanktuarium w Tarnowcu od dawna słynie jako miej-
sce skutecznej modlitwy o dar potomstwa, a obecność 
wspomnianych relikwii jeszcze bardziej umocniła tę wia-
rę. Święta Joanna jako patronka osób dotkniętych cho-
robą nowotworową jest także orędowniczką chorych. 

W sanktuarium w Tarnowcu każdego roku w pierw-
szą sobotę lipca wierni uczestniczą w Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Pokutnej za Grzechy Przeciwko Życiu. Za 
przyczyną św. Joanny i Świętych Młodzianków modlą 
się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.

mp

miejsce skutecznej modlitwy

O dar życia
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Jeśli wskazałeś na te właśnie rzeczy – nie przej-
muj się. Sześć par, które wystąpiło w cieszącym się 
wielką popularnością wideoklipie La mejor lista para 
preparar tu boda, czyli Najlepsza lista do przygoto-
wania waszego ślubu (na Facebooku w nieco ponad 
dobę od zaprezentowania miał już 31 tys. odsłon), 
też tak z początku sądziło. Na końcu przyszli małżon-
kowie odkrywają jednak, że w dniu ślubu nie może 
zabraknąć im właściwie tylko jednego: prawdziwej, 
głębokiej miłości, takiej aż po grób. 

Pod koniec filmu zaprezentowana została wspo-
mniana w tytule lista. 

Czego zatem nie może zabraknąć, żeby przygo-
tować wasz ślub?

1.  „Złotych obrączek? Dwóch serc gotowych złą-
czyć się na zawsze.

2.  Makijażu? Okazywania zawsze szczerego ob-
licza.

3.  Przyjęcia weselnego? Menu pełnego «Kocham 
Cię» na chwile konfliktów.

4.  Zapasowych butów? Stóp gotowych iść do 
przodu.

5.  Wielu gości? Ludzi, którzy w chwilach waszych 
słabości i zwątpień będą mieli odwagę przy-
pomnieć wam o miłości, którą dzisiaj do siebie 
czujecie.

6.  Sesji zdjęciowej? Oczu, które będą wiedzieć, 
jak podziwiać piękno wraz z upływem lat.

7.  Candybaru – słodkiego bufetu? Wiedzy, jak 
znaleźć dobre strony nawet w najgorszych sy-
tuacjach.

8.  Tańca? Nauki tańca do rytmu partnera nawet 
w dni, kiedy nie gra muzyka.

9.  Miesiąca miodowego? Walizek gotowych do 
podróży bez daty powrotu.

10.  Ubrań? Szafy pełnej nadziei i marzeń na każ-
dy dzień”.

hb

Historyczna powieść przygodowa 
Hrabia de Chanteleine (Le Comte de 
Chanteleine), mająca jednoznacznie ka-
tolicki wydźwięk, zainspirowana została 
losami porucznika Pierre-Suzanne’a Lu-
casa de La Championniere’a (1769-1828). 
To właśnie on był wzorem dla pow-
ieściowej postaci hrabiego Humberta 
de Chanteleine.

Powieść ukazała się w  trzech 
odcinkach w 1864 r. w czasopiśmie 
„Musée des familles”. Verne chciał opub-
likować ją także w formie książkowej, 

spotkał się jednak z odmową swojego 
wydawcy – ateisty i  republikanina 
Pierre-Julesa Hetzel’a (jako redaktor 
„prał” on ze zbyt gorliwych religijnie 
wątków również inne książki Verne’a).

Hetzel odrzucił także inny ręko-
pis Verne’a  z  1863 roku – Paryż  
w XX wieku. Uważał, że przedstawia wiz-
ję przyszłości, która była zbyt negaty-
wna i niewiarygodna dla współczesnej 
czytelników. Wydana po raz pierwszy 
dopiero w 1994 r. młodzieńcza powieść 
mówiąca o cywilizacji, w której biznes 

i technologia zabiły ducha, dziś okazuje 
się „prorocza”. 

Warto nadmienić, że pisarz wraz 
z rodziną został przyjęty na prywat-
nej audiencji u papieża Leona XIII. Pa-
pież pochwalił go wtedy za „moralną 
i duchową” wartość jego dzieł. Verne do 
końca życia pozostał wierny Kościołowi, 
zmarł „opatrzony sakramentami”, a jego 
pogrzeb odbył się w katedrze w Amiens.

hb

Co roku setki wiernych przybywają w Wiel-
ki Piątek, aby uczestniczyć w drodze krzyżowej, 
która rozpoczyna się zazwyczaj w miejscowej 
bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (lub 
innym godnym tego miejscu), a kończy w mo-
rzu w Golfo Nuevo – 300 m od brzegu. Wier-
ni wraz z księdzem, pływakami oraz nurkami 
w kombinezonach dźwigają duży świecący 
krzyż, czcząc Chrystusa zarówno na lądzie, jak 

i pod wodą. Na morzu w powodzi świateł towa-
rzyszą im właściciele łodzi i kajakarze.

Via Crucis Submarino narodziła się w 2000 r. 
z inicjatywy katolickiego nurka José María „Po-
pey” Goity w Puerto Madryn, miasteczku uwa-
żanym za stolicę nurkowania w Argentynie.

hb

Legenda głosi, że bezcenne re-
likwie Drzewa Krzyża Świętego zna-
lazły się w rękach mnichów z Łysej 
Góry za panowania Bolesława Chro-
brego za sprawą węgierskiego króle-
wicza św. Emeryka (1000-1031), syna 
św. Stefana I. Nakaz pozostawienia 
zakonnikom tego, co ma „najdroż-
sze” w zamian za wyratowanie z ta-
rapatów, w jakie królewicz wpadł 
podczas polowania, miał wydać  
św. Emerykowi sam objawiający mu 
się anioł. Na wzgórzu wybudowano 
wtedy nowy kościół i klasztor, a samo 

miejsce nazwano Świętym Krzyżem. 
W sanktuarium znajduje się dziś m.in. 
tablica oraz popiersie upamiętniające 
świętego ofiarodawcę.

Zdaniem historyków relikwiarz 
w formie podwójnego krzyża przy-
wiózł najprawdopodobniej do Kra-
kowa król Węgier Stefan V w 1270 r., 
skąd w latach 1306-1308 został prze-
kazany benedyktynom łysogórskim 
przez Władysława Łokietka. Od tego 
momentu rozpoczyna się w Polsce 
kult Drzewa Krzyża Świętego.

hb

Aplikację przygotowała fir-
ma Kaleb Net Krzysztofa Dyrdy 
za aprobatą sióstr bernardynek 
– opiekunek diecezjalnego sank-
tuarium św. Józefa w Krakowie, 
w którym znajduje się słynący ła-
skami obraz św. Józefa z młodym 
Jezusem.

W  aplikacji zgromadzono 
wszystkie fragmenty Biblii opo-
wiadające o życiu Józefa z Naza-
retu oraz wyjaśniające wszelkie 
niuanse przypisy. Znajdziemy tu 
również wiele innych materiałów 
dotyczących opiekuna Jezusa, 
m.in. teksty modlitw do św. Józe-
fa i do czczonego u sióstr bernar-
dynek Dzieciątka Koletańskiego 
(w  tym pomocny w  nagłych 
potrzebach „Telegram do św. Jó-
zefa” i modlitwę za konającego), 
historię krakowskiego obrazu 
św. Józefa, informacje o pobycie 

kard. Wojtyły w klasztorze bernar-
dynek w Krakowie, kalendarium 
sanktuarium. W części multime-
dialnej znajduje się galeria zdjęć 
kościoła i klasztoru, świadectwa, 
fragmenty Pisma Świętego, mo-
dlitwy i pogadanki historyczne 
w plikach audio. Z poziomu apli-
kacji można również złożyć inten-
cję modlitewną, którą „omodlą” 
później siostry bernardynki.

Celem twórcy „józefowej” 
aplikacji jest też pomoc w nawią-
zaniu relacji użytkownika z Jezu-
sem w Najświętszym Sakramen-
cie – bowiem szerzenie czci do 
Eucharystycznego Jezusa jest 
podstawowym charyzmatem za-
mkniętych za klauzurą sióstr ber-
nardynek. Aplikację „Święty Józef 
– mój opiekun” można pobrać za 
pośrednictwem Google Play.

hb

W każdą drugą sobotę miesiąca nocą  
– przez cały rok bez względu na pogodę  
– wyrusza pielgrzymka z Miedniewic do Nie-
pokalanowa. „Matce Bożej zawierzamy nasze 
rodziny. Właśnie zawierzenie jest główną in-

tencją naszej pielgrzymki. W swoich sercach 
niesiemy do Maryi nie tylko nasze osobiste 
intencje, ale również przedstawiamy Matce 
problemy tych, którzy nas o to proszą” – wyja-
śniają organizatorzy pielgrzymki, zapraszając 

razem ze św. Maksymilianem, patronem piel-
grzymki, na pątniczy szlak, by zanieść i po-
wierzyć Matce wszelkie problemy codzien-
nego życia. „Każda taka pielgrzymka jest dla 
nas duchowym umocnieniem w wierze. Cza-
sami trochę zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi! 
Przyjdźcie, Matka czeka na Was z miłością 
i obfitymi darami!” – zaprasza Jan Bąk.

W czasie pielgrzymki rozdawane są „Do-
bre Nowiny”. Pątnicy zabierają do domów po 
kilka egzemplarzy miesięcznika, by rozdawać 
go w swoich środowiskach.

Więcej informacji na temat pielgrzym-
ki można znaleźć na stronie internetowej:  
www.miedniewicenoc.com.

mp

Z czym 
do ślubu?
Inicjatywa „soyamante.org” w oryginal-
ny sposób – za pomocą publikowanych 
w mediach społecznościowych wide-
oklipów – od pięciu lat promuje chrze-
ścijańską wizję małżeństwa i rodziny, 
prawdziwą miłość i wierność. W naj-
nowszym filmiku prezentuje 10 rzeczy, 
których nie może zabraknąć w dniu 
ślubu. Czy są nimi złote obrączki, za-
proszenia, przyjęcie weselne? Hm...

Katolik 
Verne

Jego dzieła – 20 000 mil podmorskiej żeglu-
gi, W 80 dni dookoła świata, Tajemnicza wyspa 
i wiele innych – od ponad 100 lat rozbudzają 
dziecięcą wyobraźnię. mało kto jednak wie, że 
francuski pisarz Juliusz Verne (1828-1905) był 
katolikiem. W powieściach przez niego napi-
sanych znaleźć można wiele religijnych wąt-
ków. Do jego literackiego dorobku zalicza się 
także książka na temat katolickiego powsta-
nia w 1793 r. we francuskiej Wandei, gdzie pod 
sztandarem z Sercem Jezusa przystąpiono do 
walki z bezbożną Rewolucją Francuską.

Ściągnij... św. Józefa
Tak jest to możliwe! Chodzi o bezpłatną mobilną 
aplikację „Święty Józef – mój opiekun”. Dzięki niej 
lepiej poznasz i bardziej pokochasz tego wielkiego 
świętego, a bardzo prawdopodobne, że „w pakiecie” 
otrzymasz od niego wsparcie i pomoc.

Z Miedniewic do Niepokalanowa

Prezydent na 
Świętym Krzyżu
Pięknym i pobożnym prywatnym akcentem zakończyły się 
obchodzone w drugiej połowie marca w Kielcach Dni Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej. Uczestniczący w nich katolicki pre-
zydent Wegier János Áder wraz z małżonką i kilkunastooso-
bową delegacją przybyli do sanktuarium na Świętym Krzy-
żu, aby w czasie krótkiego nabożeństwa i adoracji uczcić 
relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

pod wodą

Vía Crucis Submarino – Podwodna Droga Krzyżowa – to niezwykłe 
w skali świata wydarzenie, które już po raz szesnasty odbyło się w ar-
gentyńskiej miejscowości Puerto madryn.

Uczcili Chrystusa 
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fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

R e K l a m ami, tam jest ona święta. Od-
kryłem to miejsce objawień 
Matki Bożej, które miały miej-
sce w 1877 r. Miejsce, gdzie 
Maryja jest cały czas obecna, 
jest Szafarką łask. W Gietrzwał-
dzie otrzymałem też łaskę 
uzdrowienia z kamieni ner-
kowych. Miałem mieć zabieg, 
okazał się zbyteczny, a było już 
groźnie. Szkoda, że Gietrzwałd 
nie jest jeszcze odkryty w peł-
ni przez wiernych w Polsce. To 
ważne miejsce, które związane 
jest z przyszłością Kościoła nie 
tylko w Polsce. 

Od Maryi do Jezusa – jak wy-
glądała ta droga i co zmieniła 
w Pana życiu? 
Jestem zawierzony Matce Bożej 
przez moją mamę, która jest już 
w niebie. Odnalazłem szkaplerz 
Matki Bożej Częstochowskiej, 
który został mi dany na chrzcie. 
Potem przy okazji Pierwszej 
Komunii Świętej. Otrzymałem 
szkaplerz – medalik karmeli-
tański. Dopiero po nawróceniu 
dostrzegłem te fakty. Nie było 
jak zapytać o to mamę, bo już 
nie żyła. Skoro jednak otrzyma-
łem szkaplerze to pewne, że by-
łem zawierzany. Mama modliła 
się też na różańcu. Wymodliła 
moje nawrócenie, a to po wie-
lu latach zmieniło moje spojrze-
nie na siebie. Teraz sam zawie-

Lata temu żył Pan w świecie 
muzyki, ale daleko od Boga. 
Dlaczego?
Żyłem w świecie muzyki i ży-
łem muzyką, a muzyka żyła 
we mnie. Osobowy byt. Wypeł-
niała mnie, dopełniała i prze-
siąkała brzmieniem. Weszła 
w krew. Wytyczała mój życio-
wy cel. Wszystko, co robiłem  
– pracę, a nawet życie rodzinne  
– podporządkowałem muzyce. 
Całkowicie byłem oddany tej 
przestrzeni – pod względem 
wyglądu, zachowania i myśle-
nia. Nie było we mnie i wokół 
mnie już miejsca na cokolwiek 
innego. Wyparłem Boga z cen-
trum, a w to miejsce wstawi-
łem muzykę. Stała się bożkiem, 
który koncentrował mnie na 
samym sobie. Wyparłem całko-
wicie ciszę, miejsce spotkania 
z Bogiem. Sądziłem, że jestem 
chrześcijaninem, a stałem się 
„letni”. Przebywając w świecie 
muzyki, zatraciłem zdolność 
modlitwy, nie miałem na nią 
czasu ani chęci. Jednocześnie 
nabrałem przekonania o swo-
jej nieomylności i wyjątkowo-
ści. Brak pokory zrodził pychę. 
Środowisko muzyków, show 
biznesu, popkultury i mediów 
zajmujących się muzyką, całej 
tej muzycznej przestrzeni, z któ-
rą byłem związany, nastawione 
było na gloryfikowanie człowie-

wnętrzny głos, że mam się skie-
rować ku Jezusowi. Pojawiła 
się nagle konkretna ku Niemu 
droga – najlepsze, że znana mi 
od dawana, ale nie zauważana 
ze względu na moją duchową 
ślepotę. Droga przez Matkę 
do Syna. Zawierzenie się przez 
Niepokalane Serce Matki Bożej 
Przenajświętszemu Sercu Pana 
Jezusa uzdrowiło mnie. Otrzy-
małem łaskę wiary.

Jaką rolę w Pana życiu odegrało 
sanktuarium w Gietrzwałdzie?
W bardzo poważnej chorobie 
pojechałem do Sanktuarium 
Maryjnego w Gietrzwałdzie. 
To był maj 2011 r. Tam pod-
czas modlitwy różańcowej zo-
stałem uzdrowiony z choroby 
kręgosłupa, a przede wszyst-
kim otrzymałem łaskę wiary. 
To był cud. Nie mogłem klę-
czeć, a klęczałem całą część 
różańca. Byłem sam w koście-
le, wpatrzony w cudowny ob-
raz Matki Bożej Gietrzwałdz-
kiej nad tabernakulum. W jed-
nej chwili przyszło mi zawie-
rzyć się przez Jej Serce Sercu 
Pana Jezusa. W jednej sekun-
dzie przez moje ciało prze-
szedł gorąc. Popłakałem się 
i  nie mogłem przestać pła-
kać. Narodziłem się na nowo. 
Gietrzwałd to ziemia święta. 
Tam, gdzie niebo dotyka zie-

ka. Nurt filozofii obiektywizmu 
mocno osadzony w popkultu-
rze, a zwłaszcza w muzyce, był 
tak pociągający ideą własnego 
sukcesu, że zafałszował rzeczy-
wisty mój obraz. Dziecka Bo-
żego. Sam stałem się bogiem, 
postawiłem siebie w centrum 
życia. Choć nie miałem planu, 
takiego założenia, by odejść 
od Boga, to nieświadomie do-
prowadziłem do tego. Sztuczką 
szatana było to, że nie zdawa-
łem sobie z tego sprawy. Oczy 
zaszły mgłą, kłamstwo i fałsz 
jawiły się jako prawda. Miało 
to przełożenie na widzenie nie 
tylko siebie, lecz także świata. 
Łatwo mi było oceniać innych, 
o sobie mając krystaliczną opi-
nię. Choć ochrzczony, stałem się 
poganinem. 

Jak to się stało, że dotknęło 
Pana Boże Miłosierdzie? Boża 
łaska?
Był to proces. Rozpoczął się 
w 2005 r. podczas drogi krzy-
żowej z papieżem Janem Paw-
łem II. Obserwowałem w tele-
wizji przytulonego do krzyża 
papieża, modlącego się w cier-
pieniu. Wylanie Ducha Święte-
go w tamtym czasie nastąpi-
ło także na mnie, otworzyłem 
się na to działanie. Bardzo to 
przeżyłem. Świadectwo wiary 
papieża było porażające, było 

duchowe. Istotne są tu inten-
cje tworzących muzykę i biznes 
popkultury. Nie są one czyste, 
często okultystyczne i satani-

styczne. Dziś toczy się ostatecz-
na walka duchowa o rodzinę. 
Uderzenie jest potężne. Treści 
zawarte w muzyce, tekstach 
i brzmieniu ocierają się nawet 

egzorcyzmem. Zacząłem się 
zastanawiać nad celem w ży-
ciu, nad tym, co robię, gdzie 
jest Bóg. Zacząłem się modlić 
w intencji papieża z całą rodzi-
ną. Potem nastąpiło działanie. 
Przestałem prezentować w ra-
diu muzykę satanistyczną, po-
tem była rezygnacja z funkcji 
dyrektora artystycznego du-
żego festiwalu rockowego. Nie 
chciałem już tego ciągnąć. Jed-
nak nie nastąpiło oczyszczenie 
z egoizmu, zabrakło duchowe-
go pokierowania. Coś, co ode-
brałem potem jako przekleń-
stwo, stało się moim uzdrowie-
niem. Zostałem doświadczony 
ciężką chorobą i utratą pracy. 
Sięgnięcie dna zawodowego 
i fizycznego pozwoliło mi spoj-
rzeć w prawdzie na siebie. To 
była Boża łaska. Dałem Bogu 
możliwość działania, otworzy-
łem szczelinę do głębi serca i... 
zaczęło się. Zaczęło w cierpie-
niu fizycznym i psychicznym, 
gdyż wielu przyjaciół, znajo-
mych odwróciło się ode mnie. 
Pojawiła się depresja związa-
na z utratą intratnej pracy. Do 
tego otrzymałem rozeznanie 
w chorobie i automatyczne 
skierowanie na stół operacyj-
ny. Nie skorzystałem jednak 
z niego, skorzystałem z zupeł-
nie innej oferty. Dopiero w ta-
kim udręczeniu usłyszałem we-

rzyłem siebie i rodzinę uroczy-
stym aktem w Niepokalanowie, 
a także oddaniem się w niewo-
lę Maryi. W Gietrzwałdzie zro-
zumiałem, że Maryja prowadzi 
bezpośrednio do swojego Syna. 
Nie stawia siebie na pierwszym 
miejscu, tylko wskazuje szczyt 
– Eucharystię. A drogą, drabiną 
do niej jest Ewangelia zawarta 
w paciorkach różańca. Modlić 
się na różańcu to żyć Słowem 
– przytulać się jak dziecko Boże 
do Chrystusa. Iść za Jezusem. 
Ogłaszać Go codziennie Pa-
nem i Królem. Uznawać Jego 
autorytet nad swoim życiem. 
Wielbić Boga w Trójcy Przenaj-
świętszej. Dokonanie wybo-
ru drogi przez Serce Maryi do 
Serca Jezusa całkowicie prze-
wróciło moje dotychczasowe 
życie, ustawiło właściwą Bożą 
perspektywę. Dało radość z ży-
cia niezależnie od sytuacji ży-
ciowych, bo te nadal są różne, 
ale za wszystkie dziękuję Bogu, 
gdyż są tylko na pożytek mój 
i moich bliźnich. Widzieć w dru-
gim człowieku Jezusa Chrystusa 
było dla mnie wręcz nieosiągal-
ne, a to przecież dzięki miłości 

do bliźniego, do nieprzyjaciół 
wejdzie się do Królestwa Nie-
bieskiego. Przykazanie miło-
ści – trudne, ale konieczne 
na drodze uświęcania się 
ku zbawieniu. „Tak mnie 
złam, tak mnie skrusz, tak 
mnie wypal Panie, byś zo-
stał tylko Ty! Jedynie Ty!”  
– to właściwa i jedyna per-
spektywa. 

Dziś ostrzega Pan ludzi 
przed muzyką. Jaką i dla-
czego?
Doświadczenie dane mi 
od Pana Boga każe mi się 
nim dzielić. Piszę na te te-
maty książki. Tworzę audy-
cje radiowe. Przedstawiam 
konferencje i daję świadec-
two. Nie zabraniam i nie 
stawiam znaków zakazu 
– jedynie informuję, ope-
rując faktami. Co wybie-
rzesz, mając już tę wiedzę? 
Muzyka i popkultura jest 
obecnie narzędziem w rę-
kach Zła. Ma odciągać młodych 
ludzi od Boga, od rodziny. Kiero-
wać w egoizm i różnego rodza-
ju uzależnienia tak fizyczne, jak 

o magię, okultystyczne ryty 
i bluźnierstwa. Opakowane są 
różnorodną melodią, nie jest to 

tylko black metal, który swo-
ją estetyką jest jednoznacz-
ny. Jest to także muzyka 
pop czy disco. Nie ma barier 
stylistycznych, uderzenie 
idzie po całej linii. Efektem 
jest fałszywie pojmowana 
wolność, która niszczy wię-
zi i relacje rodzinne. Coraz 
mniej jest muzyki tworzo-
nej z intencją dobra. Działa-
nie szatana w tym względzie 
jest tak podstępne, że wielu 
fanów muzyki jest w stanie 
bronić jej do upadłego bez 
względu na fakty. Wielu ar-
tystów z tzw. topu, których 
piosenki grane są przez po-
pularne radia, przekazuje 
treści zdrożne, uderzające 
w Dekalog. Tu nie ma innej 
drogi jak tylko radykalizm 
pójścia za Chrystusem. Nie 
ma drogi na skróty, że za-

pali się święcę Bogu, a diabłu 
ogarek. Nie ma czerwonej linii, 
do której można podejść w kom-
promisie. Jak już zaczyna w mu-
zyce coś niepokoić, to jest to ten 

właściwy sygnał. Głos sumienia. 
Boży głos. 

Jak chronić swoje dzieci przed 
tymi zagrożeniami?
Wbrew pozorom nie jest to dzia-
łanie skomplikowane, choć dłu-
gofalowe, ile życia wystarczy. 
Należy błogosławić dzieciom co-
dziennie, stawiać im przykład ich 
świętych patronów, odnosić do 
świata aniołów, które towarzyszą 
w codziennej wędrówce, zawie-
rzać codziennie Bogu. Zawierzać 
Matce Bożej. Modlić się na ró-
żańcu – do tego wzywa Niepo-
kalana. Tłumaczyć, czym jest wy-
baczanie i prośba o wybaczenie. 
Przyzwyczajać do systematycz-
nej spowiedzi i przyjmowania 
Komunii Świętej. Dawać świa-
dectwo wiary. Okazywać miłość, 
gdyż dziecko musi mieć świado-
mość, że jest zrodzone z miło-
ści. Nie ustawać niezależnie od 
wieku dzieci w pokazywaniu, co 
jest dobrem, a co złem. Wielbić 
w każdej sytuacji Pana Boga. 

Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia z arch. G. Kasjaniuka

Z Grzegorzem 
Kasjaniukiem, 

muzykiem
 i dziennikarzem, 

rozmawia 
małgorzata Pabis.

Radykalizm pójścia 
za Chrystusem
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T a  moja prośba wyrażona w tytule może 
się wam wydać dziwna, a niektórym na-
wet straszna i nie do przyjęcia. Chodzi tu 

bowiem nie tylko o naszą modlitwę w intencji 
aborterów, w której wszystko już ustawiamy 
i wiemy, co Pan Bóg „ma zrobić” w ich życiu. 
Modlimy się w końcu o ich nawrócenie, o zmia-
nę ich serca, aby zaczęli czynić dobro. Taka mo-
dlitwa jest cenna, ale trzeba sobie powiedzieć, 
że to Pan Bóg zna serce człowieka i to On je na-
prawia. Ta naprawa ma być według Jego, a nie 
naszej myśli. U podstaw tej mojej prośby jest 
świadomość tego, że aborcja zabija. Zabija nie 
tylko tego bezbronnego nienarodzonego, lecz 
także matkę, tych, którzy do tego namawiają, 
jak i tych, którzy się na to godzą i tego dokonują. 
Ofiarą aborcji nie jest więc tylko matka i dziec-
ko, ale również szeroko pojmowane środowisko 
aborcyjne, a to są nasi bracia i siostry. Realizu-
jąc przykazanie miłości bliźniego, 
ważne jest, aby nasza modlitwa 
względem ich nawrócenia była 
naznaczona miłością. Dlatego 
prośmy o błogosławieństwo dla 
nich wszystkich, o bło-
gosławieństwo, które 
przemienia człowieka 
i czyni go dobrym, 
nie według zamysłu 
człowieka, a Pana 
Boga.

   ks. T. Kancelarczyk

Droga Aniu, zapewne za-
częłaś się nad tym zastanawiać, 
natrafiwszy na następujący frag-
ment: „Czyż nie jest On synem 
cieśli? Czy Jego Matce nie jest na 
imię Mariam, a Jego braciom Ja-
kub, Józef, Szymon i Juda? Także 
Jego siostry czy nie żyją wszystkie 
u nas? Skądże więc ma to wszyst-
ko?” (Mt 13,55-56).

Oczywiście są tacy, dla któ-
rych wszystko jest jasne: Miriam 
współżyła z Józefem i stąd ta gro-
madka rodzeństwa. Jeśli jednak 
zainteresujemy się bliżej świętym 
tekstem, zauważymy, że grec-
kie οἱ ἀδελφοὶ (hoi adelphoi) 
i  αἱ ἀδελφαὶ (hai adelphai) ety-
mologicznie od słów ἆ δελφύς 
(a  delphys), czyli „z  tego samego 
łona”, musi być przekładem słów 
aramejskich, którymi zdumie-

ni słuchacze Jezusa posługiwali 
się, wyrażając swoją wątpliwość. 
Tymczasem w  kulturach semic-
kich „brat” jest słowem o szerszym 
zasięgu: hebrajskie חָא (ach), czyli 
„inny, podobny, z  tego samego 
rodu”, posiada luźniejsze od nasze-
go znaczenie i odnosi się również 
do kuzynów, braci przyrodnich 
i krewnych. W językach semickich 
nie ma osobnego słowa na ozna-
czenie kuzynów. Dla przykładu 
w księdze Rodzaju autor pisze, że 
„Terach był ojcem Abrama, Nacho-
ra i Harana, a Haran był ojcem Lota” 
(Rdz 11,27), a nieco dalej w tekście 
oryginalnym określa bratanka sło-
wem brat (por. Rdz 14,16). 

Czy więc wymienione osoby 
są braćmi i siostrami Jezusa? Wy-
jaśnienia musimy szukać w kon-
tekście całego objawienia o Jezu-
sie, Maryi i Józefie. Łukasz, który 
wyróżnia się wśród ewangelistów 
skrupulatną relacją o dzieciństwie 

Jezusa, nazywa Go „pierworod-
nym” (Łk 2,7). Jednak nie oznacza 
to wcale, że musiał mieć rodzeń-
stwo. Chodzi tu o zwyczajową 
hierarchiczną i prawną wagę, 
jaką przypisywano w tradycji 
„pierworództwu”. W żadnym ze 
zdarzeń nie wspomina o rodzeń-
stwie „chłopca”. Natomiast pisząc, 
że rodzice Jego co roku udawali 
się w daleką pielgrzymkę do Je-
rozolimy, nie wspomina o innych 
dzieciach małżonków. Mowa jest 
jedynie o Jezusie, Józefie, Ma-
ryi i o krewnych (Łk 2,44). Dziw-
ne by było, gdyby – biorąc pod 
uwagę, że Jezus był synem pier-
worodnym – w opowiadaniach 
nie wzmiankowano, pod czyją 
opieką podczas poszukiwań po-
zostawało ewentualne młodsze 
rodzeństwo. U Mateusza opisu-
jącego powrót rodziny z Egiptu 
też nie ma śladu o siostrach i bra-
ciach (Mt 2,14-23).

Wiemy też,  jak 
w przypadku uczniów 
ewangeliści zaznaczają 
fakt zrodzenia z jedne-
go ojca. Tymczasem 
w ich gronie nie znaj-
dujemy „syna Józefa”. Wprawdzie 
Jakuba należącego do grona apo-
stołów nazwano „bratem Pańskim” 
(Ga 1,19). Jeżeli nawet założymy, 
że chodzi o jednego z Dwuna-
stu, to czytając listę apostołów, 
dostrzeżemy, że jeden był synem 
Zebedeusza, drugi Alfeusza. Jeśli 
założymy przeciwnie, to z kolei 
siostra Matki Jezusa o tym samym 
imieniu, która stała pod krzyżem, 
określana jest jako „matka Jakuba 
Mniejszego i Józefa”.

Jan również wspomina o „bra-
ciach” Jezusa (por. J 7,5). Jednak, 
cytując ważne dla siebie słowa 
testamentu Chrystusa wypowie-
dziane na krzyżu, oddające Matkę 
pod opiekę umiłowanego ucznia 

(a była to dla wdowy tra-
cącej jedynego syna spra-
wa życia i śmierci), Jan nie 
wspomina o czymś oczy-
wistym w takich okolicz-
nościach – o Jego rodzeń-

stwie (por. J 19,27). Gdyby czterej 
wymienieni na początku bracia 
byli synami rodzonymi Maryi 
z Nazaretu, Jezus nie musiałby ni-
komu powierzać losu swej matki.

W Biblii nie znajdujemy po-
twierdzenia hipotezy o rodzeń-
stwie Jezusa. Wiele wskazuje na 
coś przeciwnego. Skąd więc wy-
nika współcześnie powtarzające 
się przypuszczenie? Wydaje się, 
że jest ono mocno uwarunkowa-
ne dzisiejszą mentalnością, która 
budowę relacji mężczyzny i kobie-
ty opiera „na fundamencie seksu”... 
Warto się jednak zastanowić, czy 
tak jest rzeczywiście.

Ks. Tomasz Szarliński

    Pytania od naszych Czytelników

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Czy Jezus miał rodzeństwo?
Ania

Prośmy  
o błogosławieństwo 

dla aborterów

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Słynący łaskami obraz matki Bożej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej w tym 
roku w czasie Wielkiego Postu nie 
był przyozdobiony szatą wotywną.

„W Kalwarii są cztery sukienki 
nakładane na cudowny obraz, które 
co jakiś czas zmieniamy. Chcieliśmy 
więc dać możliwość wiernym zo-
baczenia obrazu bez szaty wotyw-
nej” – mówi kustosz sanktuarium,  
o. Konrad Cholewa OFM i dodaje, że 
Wielki Post jest okresem umartwie-
nia i pokuty, czego zewnętrznym 
wyrazem jest brak kwiatów i deko-
racji w kościołach, dlatego ten czas 
uznano za dobry moment, by piel-
grzymi mogli modlić się przed Mat-
ką Bożą bez zdobiącej Ją szaty. „To 
wyjątkowa inicjatywa, która została 
bardzo pozytywnie przyjęta przez 
pielgrzymów przybywających do 
sanktuarium” – podkreślają gospo-
darze sanktuarium, zauważając jed-
nocześnie, że bez sukienki jeszcze 
bardziej widać mocne przytulenie 
Maryi do Jezusa. „Matka Boża w kal-
waryjskim obrazie mówi wszystkim, 
by nasze życie było związane z Jezu-
sem, jak Ona przytula Go do siebie” 
– podkreślają ojcowie bernardyni.

mp

Mocne przytulenie 
Maryi do Jezusa
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Kolejnym wewnętrznym wyzwaniem dla rodzącej się wspól-
noty jest „diakonia stołu”. Oto apostołowie biorą na siebie obowią-
zek wspierania wdów, czyli osób będących wówczas w najnieko-
rzystniejszym położeniu społecznym. Dobry czyn bywa jednak 
interpretowany różnie... Żydom mówiącym po grecku wydaje się, 
że ich wdowy są pomijane w rozdzielaniu tego, co konieczne dla 
ich codziennego przetrwania.

προσκαλεσάμενοι

Interesujący jest sposób, w  jaki apostołowie reagują na kryzys 
w Kościele. Dwunastu zamiast się oburzać na wzrastające szemra-
nie i posądzenia o niesprawiedliwość, zwołuje (gr. προσκαλέω pro-
skaleó – zawołać, zwołać, wezwać; hbr. להק – qahal) zgromadzenie 
uczniów i przedstawia swoje stanowisko. Oto nie podejmują sami 
arbitralnej decyzji, ale opowiadają o swoim doświadczeniu wspólno-
cie i zapraszają ją do uczestnictwa w rozwiązaniu problemu. Można 
w tym widzieć piękną zasadę kolegialności, która na każdym szcze-
blu winna bronić jedności wspólnoty: „Zwołajmy się, zastanówmy 
się, podejmijmy decyzję i działajmy razem”. Ilu przykrych chwil unik-
nęlibyśmy w Kościele, gdybyśmy się jej trzymali zamiast odbijające-

go się daleko echem rezonansu pokątnych szemrań i ślepego dewa-
stującego autorytaryzmu...

ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος 

Wynikiem obrad staje się uroczystość pierwszych święceń (dia-
konatu?) we wspólnocie. Na siedmiu starannie wyselekcjonowa-
nych apostołowie nakładają ręce. Spełnili oni cztery kryteria: wyrośli 
we wspólnocie uczniów, otrzymali doskonałą rekomendację (świa-
dectwo „z  paskiem” – gr. μαρτυρουμένους – martyroumenous), 
wypełnieni są Duchem i mądrością (gr. ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος 
– hepta plereis pneumatos), czyli siedmiu pełnych Ducha staje się 
gotowych na misję specjalną „diakonii stołu”, w której możemy do-
strzec charytatywną posługę wspólnoty lub szerzej – również po-
sługę eucharystyczną. 

Zwróćmy uwagę, jak wielką wagę w Kościele pierwszych wie-
ków przywiązywano do owej diakonii, że wymagano odrębnego 
nałożenia rąk, aby wypełniać ją zgodnie z Duchem! Warto dodać, 
że πλήρεις może być tłumaczeniem bardziej pierwotnego okre-
ślenia: םֵלָׁש – shalem, czyli pełny, kompletny, bezpieczny, spokoj-
ny, dojrzały. Siedmiu rzeczywiście zaprowadzi na nowo pokój we 

Trudności wiążą się nie tyl-
ko z dojazdem i dotarciem 
do tych miejsc, lecz także 

z możliwością wstępu na ich te-
ren, bowiem nigdy nie wiado-
mo, czy znajdziemy tam kogoś, 
kto akurat otworzy nam wejście. 
Jednym z tych ważnych, fascynu-
jących i ciężko dostępnych miejsc 
jest Mamre.

Tam, po przyjściu z Ur Chal-
dejskiego, w  lasku dębowym  
– dziś Ramat al Chalil – zatrzymał 

się Abraham. Miejsce to położone 
jest obecnie 3 km od Hebronu, 
pierwszej stolicy Izraela. Abra-
ham zawarł tam z Bogiem Przy-
mierze (Rdz 17) i przyjął wraz ze 
swoim domem znak obrzezania  
(Rdz 17,10). Tam też bezpłodna 
Sara otrzymała obietnicę poczę-
cia syna (Rdz 17,16).

„A kiedy Abraham siedział  
– a była to najgorętsza pora dnia 
– u wejścia do namiotu pod dęba-
mi Mamre, ukazała mu się postać 

Jahwe. Abraham, podniósłszy gło-
wę, ujrzał naprzeciw siebie trzech 
mężczyzn. Gdy tylko ich zobaczył, 
wstał i wyszedł na ich spotkanie” 
(Rdz 18,1-2). To właśnie zdarzenie 
i spotkanie Abrahama z Bogiem 
zainspirowały Andrzeja Rublowa 
do stworzenia arcydzieła Trójca 
Święta. 

Teściowa cesarza Konstan-
tyna Eutropia wybudowała tam 

w 325 r. kościół, zniszczony – jak 
wszystko, co chrześcijańskie  
– przez Persów w 614 r. Odbudo-
wał go wnet w 634 r. patriarcha 
Jerozolimy Modest (632-634). 
W czasie kolejnych inwazji islamu 
miejsce zostało opuszczone i za-
pomniane. 

Abrahamowe siedliszcze pod 
dębami Mamre po rozłamie w Ko-
ściele w 1054 r., po tzw. schizmie 
wschodniej, przechodziło różne 
koleje losu. Islamscy władcy chęt-

nie handlowali świętymi miejsca-
mi chrześcijan. Odbierali jednym 
i sprzedawali innym. 

W 1868 r. Ramat al Chalil sta-
ło się własnością rosyjskiej cerkwi 
prawosławnej. Na ruinach powstał 
początkowo niewielki klasztor. Po 
rewolucji październikowej miejsce 
pozostało we władaniu Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej za Granicą. 

Trzeba mieć naprawdę szczę-
ście, żeby dostać się na ten teren. 
Ogromna posesja cała ogrodzona 
jest wysokim kamienno-metalo-
wym murem. Obecnie znajduje 
się tam wielka cerkiew z mona-
styrem i hospicjum.

Na starych sztychach i malo-
widłach w krużgankach oraz na 
ścianach cerkwi św. Trójcy można 
zobaczyć, jak wyglądało Mamre 
i  dęby Abrahamowe jeszcze 
przed trzystu laty. Po wynalezie-
niu w 1839 r. fotografii możemy 
oglądać na kolejnych zdjęciach, 
jak trzy potężne dęby wyrastają-
ce z jednego korzenia coraz bar-
dziej marnieją. Najszybciej ginie 
pień środkowy. Usychają mniej-
sze konary. Coraz mniej listowia. 
Na zdjęciu z 1882 r. lewy, najgrub-
szy, najbardziej ku ziemi nachy-
lony dąb, już jest złamany. Przez 
ostatnie 100 lat kolejne fotogra-
fie pokazują powolne umieranie 
Świętego Dębu. Ostatnie zielone 
liście dębowe widziano w 1996 r. 

Botanicy zdążyli jeszcze wystawić 
metryczkę: dąb należy do gatun-
ku dębów skalnych z rodziny ker-
mesowych, czyli bukowatych.

Dziś pozostało już tylko kilka 
podpartych stalowymi podpo-
rami i drągami poczerniałych, 
wyschniętych konarów. Gdzieś 
obok z korzeni wyrastają jeszcze 
niewielkie drobne gałązki. Wraz 
z początkiem XIX w., gdy dąb za-
czynał usychać, powstała legenda 
mówiąca o tym, że gdy całkowicie 
obumrze, na świat przyjdzie Anty-
chryst.

Nieliczni, którzy docierają 
czasami w to miejsce, patrzą w za-
dumie na resztki dębów Mamre. 
I przypominają sobie, że wszyscy 
jesteśmy dziećmi Abrahama i sy-
nami Obietnicy. Niestety, modli-
twa i skupienie szybko zostaje 
przerwane. Pod Święty Dąb Ballut 
as Sibta (dosł. Dąb Odpoczynku), 
jak go nazywają Palestyńczycy, 
natychmiast przybywają pobliscy 
mieszkańcy, by zaoferować swoje 
rękodzieło za dolara czy dwa, co 
daje im nadzieję i możliwość prze-
życia kolejnego dnia.

ks. Jerzy Banak

PS 9 lutego 2019 r. runęła 
znaczna, górna część Świętego 
Dębu.

Są w Ziemi Świętej zakątki, do których mało kto dociera. Czasami tylko trafia-
ją do nich pielgrzymi pasjonaci podążający przez Ziemię Świętą według wła-
snego programu. Dzieje się tak głównie ze względu na trudności z dotarciem 
do tych miejsc, jak np. do Hakeldamy (Judaszowego Pola Krwi) w Jerozolimie 
czy też do pustelni św. Jana Chrzciciela w ain Karim. 

Piąta Ewangelia Dęby Mamre

Misja specjalna Siedmiu
Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy 
to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali 
Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę 
z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce (dz 6,3-6).

wspólnocie swoją dojrzałą postawą, doskonałą posługą i całkowitym po-
święceniem.

Στέφανος

Greckie stephanos oznacza koronę i rzeczywiście Szczepan wyróżniony 
zostaje przez tradycję jako „mąż pełen wiary i Ducha Świętego”. Swoją posłu-
gę w Jerozolimie wieńczy mocnym akordem swego męczeństwa. 

Stawszy się solą w oku Sanhedrynu, zostaje aresztowany i przesłucha-
ny: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] 
przemawiał” (Dz 6,100). Co więcej, jego apologia nokautuje przeciwników 
i pozostawia niezatarte wrażenie nadprzyrodzonej aury: „A wszyscy, którzy 
zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego 
podobną do oblicza anioła” (Dz 6,15).

Szczepan odważnie kończy swą obronę, obracając akt oskarżenia prze-
ciwko samym oskarżycielom: „Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świę-
temu. Jak ojcowie wasi, tak i wy” (Dz 7,51). Greckie ἀντιπίπτω antipíptō 
(etymologicznie od antí – naprzeciw i píptō – upadać) oznacza aktywny opór 
wobec działania Ducha. Oskarżony uważa, że to Sanhedryn wystąpił do wal-
ki przeciw Duchowi Boga!

Szczepan zachowuje całkowity spokój (pokój w Duchu) wobec lawiny 
emocji, jaką wywołały jego słowa: „Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich 
serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego (πλήρης 
πνεύματος ἁγίου) patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego 
po prawicy Boga” (Dz 7,54-55).

Ks. Tomasz Szarliński

Konsekracja św. Szczepana na diakona, mal. Vittore Carpaccio
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fot. H
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stronę przygotował Henryk Bejda

fot. Catedral de Valencia

Wspominany 19 kwietnia  
św. Ekspedyt żył najprawdopodob-
niej na przełomie II i III w. Był Or-
mianinem, centurionem w rzymskiej 
armii. Na czele centurii Legionu XII 
„Piorunującego” – złożonej głównie 
z ormiańskich chrześcijan – przy-
czynił się do zwycięstwa w woj-
nie z germańskimi Markomanami. 
Kiedy cesarz wydał wymierzony 
w chrześcijan edykt, Eks-
pedyt zerwał go z muru 
i publicznie zniszczył. 
Wraz z pięciorgiem swoich 
współtowarzyszy poniósł 
za to męczeńską śmierć.

Na wizerunkach  
św. Ekspedyt ukazywany 
jest z krukiem pod stopą 
i ze wzniesionym wysoko 
krzyżem. Kruk miał niespo-
dziewanie pojawić się przed 
nim, by krakaniem: „cras, 
cras” – co po łacinie znaczy 
„jutro, jutro” – odwieść go 
od przyjęcia chrześcijańskiej 
wiary. Żołnierz doszedł wte-
dy do wniosku, że ów kruk nie 

jest nikim innym jak samym dia-
błem Uniósł więc nogę i... rozdep-
tał ptaszysko. „Hodie!” („Dziś!”)  
– wykrzyknął i jeszcze tego same-
go dnia przyjął chrzest. Święty uczy 
nas w ten sposób, aby nie odwlekać 
na jutro tego, co prowadzi do zba-
wienia.

Święty Ekspedyt – zwany też 
po polsku Wierzynem – od wieków 

uznawany jest za doskona-
łego orędownika w spra-

wach po ludzku bezna-
dziejnych. O pomoc 
podczas egzaminów 
proszą go studenci. 
Nazywa się go także 
„świętym XI godzi-

ny”, tj. ostatniej godzi-
ny, bo wysłuchuje także 
tych, którzy uciekają się 

do niego dopiero 
w ostatniej chwili.

Trudna i pilna sprawa? 
Idź do św. Ekspedyta!

Św. Ekspedyt z  kościoła  
oo. Reformatów w Krakowie.

Modlitwa
Nasz drogi męczenniku i opiekunie, św. Ekspedycie, ty, 

który wiesz, co jest konieczne i co jest niezwłocznie potrzebne, 
błagam cię, wstaw się przed Trójcą Świętą, aby przez twoją 
łaskę moja prośba była spełniona… (jasno powiedz, czego 
chcesz, i proś go, aby znalazł sposób realizacji twojej prośby). 
Obym otrzymał twoje błogosławieństwo i życzliwość. W imię 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Dawniej szczyt nosił na-
zwę Jaworzyna. Karol Wojtyła 
bywał na nim bardzo często 
już od dzieciństwa pieszo i na 
nartach. Ostatni raz gościł tam 
w 1970 r. w jako kardynał po 
Mszy Świętej odprawionej 
z okazji 25-lecia kapłaństwa 
w sanktuarium w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Szlakiem nie-
bieskim prowadzącym z Wa-
dowic przez Ponikiew 13-kilo-
metrową trasę na Groń przebyć 
można w ok. 3,5 godziny.

Świętego Jana Pawła II 
upamiętnia tam pomnik (naj-
wyżej położony pomnik pa-
pieża w Polsce!) i kaplica  

pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego – Sanktuarium Gór-
skie, w którym oglądać można 
obraz Matki Bożej Królowej 
Gór, papieski tron, na którym 
Ojciec Święty siedział podczas 
wizyty w Skoczowie w 1995 r. 
oraz ołtarz z inskrypcją: „Jest 
nas troje: Bóg, góry i ja”. 
W pobliżu znajduje się schro-
nisko PTTK „Leskowiec”.

„Góry są zawsze uprzywi-
lejowanym miejscem spotkań 
człowieka z majestatem Boga. 
W bezpośrednim kontak-
cie z przyrodą człowiek tutaj 
wznosi swą myśl ku Bogu i od-
krywa do Niego drogę” – tak 

pisał Jan Paweł II do budowni-
czych kaplicy na Groniu.

***
W Polsce jest też... Góra 

Jana Pawła II. Nazywana jest 
tak dawna Góra Biskupia – ma-
leńkie, liczące niewiele ponad 
92 m n.p.m. wzniesienie nie-
opodal Pelplina, na którym stoi 
33-metrowy krzyż. W 1999 r. 
Jan Paweł II odprawił tam Mszę 
Świętą i odmówił modlitwę 
Anioł Pański. Pobyt papieża 
w tym miejscu upamiętnia po-
mnik, a samo wzgórze stało się 
celem pielgrzymek.

Na liczący 17 cm Święty Kielich 
składa się dziś agatowa czarka (i to 
właśnie ona jest właściwą relikiwą) 
oraz wykonana w XVI w. złota, wy-
sadzana kamieniami szlachetnymi 
podstawa z uchwytami. Ciemno-
brązowa agatowa czarka pochodzi 
zdaniem archeologów ze Wscho-
du i została wykonana między  
50 a 100 rokiem przed Chrystusem.

Relikwia znalazła się na tere-
nie Hiszpanii ponad 1760 lat temu. 

Według tradycji przesłał ją tam 
z Rzymu św. Wawrzyniec, diakon 
i męczennik.

To właśnie w Świętym Kielichu 
upatruje się najczęściej owianego 
licznymi legendami i od wieków 
pobudzającego ludzką wyobraźnię 
Świętego Graala. Według niektó-
rych legend to właśnie do niego 
Józef z Arymatei miał zebrać krew 
Ukrzyżowanego Zbawiciela. 

Jedyna taka góra 
na świecie!

Relikwia 
z Ostatniej 
Wieczerzy

Święty Kielich, czyli puchar uży-
wany przez Jezusa podczas Ostat-
niej Wieczerzy, uznawany jest za 
jedną z najważniejszych relikwii 
chrześcijaństwa. Zdaniem wielu 
naukowców Święty Kielich jest tożsamy z naczyniem prze-
chowywanym w specjalnej kaplicy w katedrze w Walencji 
(Hiszpania).

Święty papież z zapartym tchem śledził pe-
rypetie belgijskiego detektywa Herculesa Po-
irot. Ów stworzony przez Christie sym-
patyczny i pedantyczny wąsacz był... 
katolikiem i w wielu powieściach 
manifestował swoje przywiązanie do 
wiary. Ba! Podkreślał, że jest „do-
brym” i „praktykującym” katolikiem, 
w jednej z powieści (Pora przypływu) 
modlił się w kościele, a w nakręconym na 
motywach powieściowego cyklu serialu Poirot 
pojawiał się z różańcem.

Angielka Agata Christie 
sympatyzowała z katoli-

cyzmem, choć do końca życia pozostała 
anglikanką, a właściwie anglokatolicz-
ką. Ceniła trydencką Mszę Świętą, jej 
ulubioną, czytaną rano i wieczorem 
lekturą było O naśladowaniu Chrystu-
sa, a ulubionym świętym – św. Fran-

ciszek! Chrześcijańska wiara, pokój 
i szczęście płynące z bycia w zgodzie z Bo-

giem i Jego wolą miały dla niej bardzo wielkie 
znaczenie.

Lubisz detektywistyczne powieści Agaty Christie? Czy wiesz, 
że ich wielkim miłośnikiem był również... Paweł VI? 

Papież i mistrzyni kryminału
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Kiedy wyruszacie w drogę, przybierzcie na sie-
bie łagodność owiec, chociaż zamierzacie iść do 
wilków – nawet nie tylko do wilków, lecz pomiędzy 
nie: wtedy bowiem najwyraźniej ukażę 
moją moc, kiedy wilki zostaną pokonane 
przez owce, zaś owce, jakkolwiek znaj-
dują się pośród wilków i odnoszą rany 
od niezliczonych ukąszeń, nie tylko nie 
zginą, lecz nawet przemienią wilki, dając 
im własną naturę. Większą jest bowiem 
rzeczą i bardziej zadziwiającą odmienić 
usposobienie nieprzyjaciela, odwrócić 
całkiem jego duszę, niż go zabić... Do-

póki jesteśmy owcami, zwyciężamy. Choćby osa-
czyło nas tysiąc wilków, weźmiemy nad nimi górę 
i będziemy zwycięzcami. Jeśli wszakże staniemy 

się wilkami, poniesiemy klęskę. Wtedy 
bowiem odjęta nam będzie pomoc Pa-
sterza, który pasie nie wilki, lecz owce. 
Odejdzie On od ciebie i opuści cię, bo nie 
pozwalasz Mu objawić swojej mocy. Jeśli 
się jednak okażesz łagodny, wtedy zwy-
cięstwo Jemu tylko przypadnie”.

Z „wilkami” walczmy zatem bronią 
świętej łagodności, tą, za pomocą której 
Chrystus odkupił świat.

Nasza broń: święta łagodność
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki” (Mt 10,16) – powiedział Jezus. Wielki 
kaznodzieja i doktor Kościoła św. Jan Złotousty (IV-V w.) ukazał, co nasz Pan chciał 
nam przez to przekazać:

Groń Jana Pawła II to jedyna na świecie góra oficjalnie mająca w swej nazwie imię 
papieża Polaka. Położona jest na wysokości 890 m n.p.m. i wznosi się w Beskidzie 
Małym, nieopodal Leskowca (922 m n.p.m.). 
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