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Ks. Marek Chrzanowski

Świadectwo życia

Królowa
Polski

Od wieków trwa na Jasnej Górze. U niej Polacy wypraszają
łaski. Stójmy murem przy swojej Królowej i brońmy Jej,
bo Ona nigdy nie opuściła nas w potrzebie.

Mała Arabka

Ks. Stanisław Streich
w drodze na ołtarze

Zamordowany
przez komunistę
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Jasnej Góry

Nie ma w Polsce maryjnego wizerunku obdarzanego
większą czcią niż Królowa Polski z Jasnej Góry. Z tym
szczególnym miejscem, w którym bije serce narodu
polskiego, wiąże się ogrom niezwykłych, cudownych
zdarzeń: uzdrowień, nawróceń, a nawet zwycięstw narodowych. O nich to piszą autorzy albumu Jasna Góra. Niezwykłe historie pod redakcją Małgorzaty Pabis.
W albumie, który w ostatnich dniach
wydał Dom Wydawniczy „Rafael”, Joanna Wieliczka-Szarek przedstawiła pełną
niezwykłych wydarzeń historię Jasnej
Góry. Przemysław Radzyński opisał historię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
i przypomniał peregrynację cudownego
wizerunku po Polsce. Z kolei Mieczysław
Pabis powrócił do historii z czasu drugiej
wojny światowej, kiedy to
niemieckie samoloty, które
miały zbombardować Jasną Górę, nie mogły jej odnaleźć.
Mariusz Talarek i Izabela Kozłowska przedstawili kilka historii nawróceń
i uzdrowień, jakie miały
miejsce w jasnogórskim
wieczerniku.
Lektura książki Jasna
Góra. Niezwykłe historie
może się stać zachętą do
pielgrzymki, nawiedzenia
sanktuarium i oddania swoich trosk w matczyne ramiona Czarnej Madonny. Dla
każdego wierzącego Polaka
zapewne będzie utwierdzeniem w wierze i zapewnieniem o matczynej opiece
Maryi.
Autorzy książki już na jej
początku przypomnieli słowa św. Jana Pawła II:
„Jasna Góra jest przecież
nie tylko miejscem pielgrzy-

mek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Jeśli
chcemy dowiedzieć się, jak płyną dzieje
w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj.
Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca.
Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w sercu jego Matki i Królowej”.

z katedry Notre Dame
Pożar, który rozgorzał 15 kwietnia w paryskiej
katedrze Notre Dame, strawił dwie trzecie dachu oraz zniszczył część sklepienia i wnętrza.
Na szczęście najważniejsze skarby gotyckiej
świątyni udało się uratować. Oprócz Najświętszego Sakramentu i Korony Cierniowej Jezusa
ze straszliwej pożogi wyniesione zostały także relikwie Krzyża Świętego i gwoździa, tunika
króla Francji św. Ludwika IX; cudem przetrwały również duży i piękny złocony drewniany
krzyż w apsydzie, nowoczesny ołtarz z brązu,
XVIII-wieczna figura Piety oraz kogut z relikwiami wieńczący zniszczoną iglicę świątyni.
Najświętszy Sakrament, relikwię Korony Cierniowej i wiele innych cennych
relikwii oraz precjozów wyniósł z dymu,
płomieni i deszczu z topiącego się ołowiu
o. Jean-Marc Fournier, bohaterski kapelan
paryskich strażaków. W wynoszeniu wyposażenia i gaszeniu ognia uczestniczyło
w sumie ok. 400 strażaków.
Najcenniejsza relikwia katedry Notre
Dame – Korona Cierniowa – została znaleziona przez św. Helenę, matkę cesarza
Konstantyna Wielkiego. Początkowo przechowywana była w Jerozolimie, nastepnie w Konstantynopolu, a w 1237 r. – wraz
z 21 innymi relikiwami – została nabyta

mp

Chrzest Polski
upamiętniony
Krzyż na głazie z Białym Orłem i napisem
„Bóg, Honor, Ojczyzna” na dolnym ramieniu,
a w wykutych w głazie niszach rzeźby Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, św. Wojciecha i św. Andrzeja Boboli. Poniżej widnieje
także kolorowa reprodukcja obrazu Chrzest
Polski Jana Matejki. Tak wygląda pierwszy
w naszej Ojczyźnie pomnik chrztu Polski.

Uratowane

Drodzy Czytelnicy!

fot. AP/EastNews

fot. Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”

Niezwykłe historie

3

maj 2019

przez króla Francji, przyszłego świętego,
Ludwika IX. Umieszczono ją najpierw w Saint-Chapelle, a od 1806 r. znajdowała się
w skarbcu katedry Notre Dame. Warto nadmienić, że dziś nie ma ona... kolców, które
jako osobne relikwie trafiały do wielu innych kościołów Europy. Przed pożarem relikwię Korony Cierniowej czczono w katedrze
w każdy pierwszy piątek miesiąca, w piątki
Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek.
Cudem zachował się również, odnaleziony wśód zgliszczy, wieńczący zawaloną iglicę
reliwkiarz w kształcie koguta z brązu. Nawiązuje on do ewangelicznej historii o trzykrotnym zaparciu się św. Piotra i zawiera niewielki

fragment Korony Cierniowej oraz relikwie
patronów Francji: św. Genowefy i św. Dionizego. Nie ucierpiały też polonica – z kaplicy
pw. Najświętszej Matki Bożej Częstochowskiej i św. Germana wyniesiono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz relikwię
św. Jana Pawła II.
Oprócz wspomnianych wyżej przedmiotów kultu ocalały m.in. XIX-wieczne
organy, najważniejsze witraże (w tym
największa rozeta z XIII w.) oraz... 180 tys.
pszczół z pasieki znajdującej się na dachu
zakrystii.
hb

Wielka radość – od stycznia do maja
tego roku wydaliśmy milion egzemplarzy „Dobrych Nowin”! Z rozmachem realizujemy wezwanie Chrystusa: „Idźcie
i głoście...”.
Cieszy nas to, że nasza gazeta spotyka się z tak dobrym przyjęciem. Już
teraz mamy więcej zamówień na „Dobre
Nowiny”, niż możemy ich wydrukować.
Wciąż istniejemy i mamy nadzieję, że
dzięki hojnym sercom naszych Czytelników i Darczyńców przetrwamy kolejne
miesiące.
W świecie, w którym dzieje się tak
wiele zła, kiedy media wciąż donoszą
o nowych przestępstwach, my szukamy dobra. Co więcej, wiemy, że jest go
znacznie więcej niż zła. Trzeba tylko
patrzeć i je zauważać. Ostatnio ktoś powiedział, że „«Dobre Nowiny» to dobra
terapia”. Dla nas to wielka radość.
Chcemy dla Państwa pisać, chcemy
razem głosić „Dobrą Nowinę” o Chrystusie. Nieustannie prosimy: bądźcie z nami
i wspierajcie to Boże dzieło.
Owocnej lektury!

Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Odsłonięto go i poświęcono w Starogardzie Gdańskim 11 kwietnia, trzy dni przed
obchodzonym w tym roku po raz pierwszy
narodowym świętem chrztu Polski. Decyzją
władz miasta nazwę chrztu Polski otrzymała
również jedna ze starogardzkich ulic.
hb

cena

19,90
zł

„Zapis tych doświadczeń wiary konkretnych osób i wspólnoty – zarówno w wymiarze historycznym jak i współczesności – nie jest legendą
czy religijnym złudzeniem. Jest rzeczywistością «tu i teraz». Dobrze oddają tę rzeczywistość wiary słowa znanej piosenki: «Czarna Madonna». «Jest
zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce. Gdzie króluje Jej oblicze,
na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jak by chciała prosić ci, byś w matczyną Jej opiekę oddał się»”.
fragment wstępu do książki autorstwa ks. abp. Wacława Depo, metropolity
częstochowskiego

Zadzwoń i zamów! Tel. 798 622 461
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nym cudzie. Dwa i pół roku
temu zachorowałem na złośliwy
typ nowotworu. Takiego „nowotwora-potwora”, który jest
praktycznie nie do wyleczenia.
Pierwsza diagnoza, jaką usłyszałem w szpitalu, była taka, że
zostało mi kilka tygodni życia.
Lekarz, który mi to oznajmił,
powiedział to wieczorem, po
obchodzie. Potem była ciężka,
trudna noc modlitwy, płaczu
i kłócenia się z Panem Bogiem.
I pytania: „Dlaczego teraz? Dlaczego tak wcześnie?”.

zlał mi się na głowę

Można powiedzieć, że już u początku życia spotkało Ojca i cierpienie, i działanie łaski Bożej...
Moje życie to jeden ustawiczny
cud. Cud, który dzieje się cały
czas. Cudem jest to, że żyję, bo
przy porodzie doznałem ciężkiego wylewu krwi do mózgu. Przez kilka tygodni trwała
ogromna batalia o moje życie.
I wtedy, kiedy lekarze robili, co
mogli, a niewiele mogli, moi rodzice, płacząc, modlili się, przesuwając paciorki różańca. Byłem
ich pierwszym dzieckiem. I wtedy Bóg uczynił pierwszy cud
– przeżyłem.
Potem okazało się, że mam sparaliżowaną prawą część ciała.
Przez siedem lat nie mogłem
samodzielnie chodzić. Do tego
doszła bardzo ciężka choroba
oczu, która skutkowała tym, że
przez dziewięć lat praktycznie
nie widziałem. Pamiętam, co
znaczy rozpoznawać ludzi po
dotyku ręki, po barwie głosu.
Pamiętam, jak bardzo chciałem
zobaczyć niebo, drzewa i trawę.
I pamiętam, jak bardzo pragnąłem stanąć o własnych siłach
i zrobić jeden krok samodzielnie.
Całe moje dzieciństwo to szpitale, rozłąka z domem rodzinnym. To był bardzo ciężki czas
w moim życiu, ale piękny, bo
naznaczony modlitwą moich
rodziców i dziadków, którzy nie
przestawali wierzyć i prosić Pana
Boga o cud. Codziennie po ciężkiej pracy w polu modlili się na

różańcu, zamawiali często Msze
Święte. I wyprosili cud, bo po
siedmiu latach zacząłem chodzić, po dziewięciu widzieć. I to
jest tak, jakby wodospad szczęścia zlał mi się na głowę.
To był cud różańcowy?
Moi bliscy modlili się głównie
na różańcu. Takiej najprostszej
i najpiękniejszej modlitwie. Do
tej pory różaniec jest moim drogowskazem, moją drogą.
Jak później, po takim cudzie
wyglądało życie Księdza? Były
myśli o kapłaństwie?
Mój brat był ministrantem, lektorem. Moja siostra bielanką.
Chodziła na piesze pielgrzymki do Częstochowy. A ja? Stałem za filarem i dobrze mi tam
było. Nawet nie pomyślałem, że
mogę być bliżej ołtarza. Wierzyłem w Pana Boga, kochałem Go
po swojemu, ale nigdy nie przychodziło mi to do głowy.
W podstawówce było tak, że
praktycznie każdą klasę kończyłem w innej szkole, bo wtedy
jeszcze zwiedzałem różne szpitale, sanatoria. Potem zacząłem
chodzić do liceum ekonomicznego, bo było najbliżej domu.
Tam było bardzo dużo dziewczyn i nie będę ukrywał, że było
mi bardzo dobrze w tym ekonomiku. Super się tam czułem.
I wówczas przeżyłem taki mentalny cud. Między pierwszą
a drugą klasą podszedłem do

drewnianego, przydrożnego
krzyża w mojej małej wiosce
i poprosiłem Pana Jezusa: „Pomóż, żebym nigdy nie patrzył
na siebie przez pryzmat moich
ograniczeń, przez to, że czegoś
nie mogę, tylko żebym patrzył
na siebie w perspektywie tego,
co mogę zrobić”.
To był taki cud, który był niewidoczny, ale bardzo ważny
w moim myśleniu. Od tamtej pory
aż dotąd nie myślę o sobie jako
o człowieku chorym. To mi bardzo
pomaga w życiu i to mi pozwoliło„rozwinąć skrzydła”.
A jak Ksiądz zapragnął zostać
kapłanem?
Przed maturą pojechaliśmy z klasą na Jasną Górę. Poszliśmy tam
przed sam ołtarz i zaczęliśmy się
modlić. Moje dziewczyny modliły się krócej niż ja. Postanowiły
wyskoczyć na zakupy, na stragany. Ja nie lubiłem schodów
i zostałem. Długo się modliłem.
Wtedy Pan Jezus przez swoją
Matkę coś ważnego mi powiedział; coś, co ja czuję w sercu, ale
nie potrafię tego ubrać w słowa.
Wiedziałem, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, że muszę
oddać je Panu Bogu za to, co mi
uczynił.
Kiedy wracałem z Jasnej Góry,
byłem już inny. I ten autokar był
inny, i te dziewczyny już były
inne. Zdałem maturę i poszedłem do pierwszego seminarium, jakie znałem. Poprosiłem

fot. Sławomir Dynek CogitoMedia

Kilka razy otarł się o śmierć. Kiedy się urodził, przeżył wylew krwi do
mózgu. Siedem lat nie chodził, dziewięć nie widział. Dwa i pół roku
temu zachorował na raka, a lekarze nie dawali mu szans na życie.
A ks. Marek Chrzanowski żyje, głosi rekolekcje, pisze wiersze i ma niesamowite poczucie humoru. Jak sam mówi, jego życie to jeden wielki
cud Pana Boga.
O tym wszystkim z ks. Markiem rozmawia Małgorzata Pabis.
o przyjęcie i usłyszałem: „Nie
możemy cię przyjąć, bo kandydat na kapłana musi być zdrowy,
pełnosprawny, musi mieć bardzo dobry wzrok, trzeba dużo
studiować. Nie poradzisz sobie,
ludzie będą dziwnie na ciebie
patrzeć”.
Jeden z biskupów zrobił mi listę ponad 20 seminariów, do
których ewentualnie mógłbym
być przyjęty. Jeździłem, aż ta lista się skończyła. Było mi ciężko.
Z jednej strony czułem ogromne pragnienie bycia księdzem,
ogromne wołanie Boże, a z drugiej wszędzie, gdzie poszedłem,
słyszałem: „Nie możemy”.
A jednak się udało...
Kiedyś pojechaliśmy z mamą
i bratem do Warszawy na zakupy. Gdy wracaliśmy, mama, szukając biletu, znalazła karteczkę
i był na niej adres księży orionistów. To było o krok od nas
– wystarczyło przejść przez ulicę,
więc poszedłem. Spotkałem się
z księdzem, porozmawialiśmy,
a on powiedział, żebym zostawił
dokumenty i czekał.
Nie było odpowiedzi, więc znów
pojechałem do Warszawy. Przyjął mnie inny ksiądz, kazał mi
usiąść i powiedział: „Decyzją rady
prowincjalnej został pan przyjęty do naszego zgromadzenia”.
To jednak było poprzedzone
cudem. Gdy odbywało się głosowanie nade mną, okazało się,
że było 3:3. Wówczas zapytano

wiceprowincjała: „Ksiądz znał
naszego założyciela ks. Alojzego Orione. Jak księdzu się wydaje – co ks. Orione by zrobił,
widząc takiego delikwenta?”.
Ów kapłan oparł głowę o dłonie,
przez chwilę milczał i powiedział:
„Ksiądz Orione by go przyjął”.
I wygrałem głosowanie 4:3.
I Marek Chrzanowski został
księdzem...
Jestem nim już 31 lat. Jestem
człowiekiem bardzo szczęśliwym, bo mogę codziennie
odprawiać Mszę Świętą, spowiadać, głosić Ewangelię. I mogę
powiedzieć tak z całego serca, że
Pan Bóg wiedział, co robi, że pozwolił mi znaleźć to zgromadzenie, bo oprócz tego, że jestem
księdzem, to jeszcze mogę realizować swoje pasje, swoje powołania. Jedną z tych pasji jest
pisanie wierszy, prozy, rozważań biblijnych, medytacji, które
trafiają do ludzkich serc. Do niektórych bym nie mógł dotrzeć,
gdybym nie pisał. Nie wszyscy
przychodzą do kościoła, nie
wszyscy wierzą, a na spotkanie
autorskie przychodzą różni ludzie, w różnych miejscach i mam
nadzieję, że to, co piszę, jest takim początkiem powrotu do
Pana Boga dla niektórych.
Czy nigdy Ksiądz nie miał pretensji do Pana Boga?
Odpowiadając na to pytanie,
muszę opowiedzieć o kolej-

Czy to był bunt?
Nie wiem. Wiem, że to było bardzo intensywne, bardzo mocne,
bardzo nabrzmiałe doświadczenie. Nie wiem, czy to był bunt,
raczej to była trudna modlitwa,
trudna rozmowa, trudne pytania. Cieszę się, że to była tylko
jedna noc, bo nie wiem, czy drugą taką bym wytrzymał.
Rano wzeszło słońce, a ja wziąłem
obrazek Pana Jezusa Miłosiernego. Popatrzyłem Panu Jezusowi w oczy i powiedziałem: „Jezu,
ufam Tobie”. Przytuliłem ten obrazek do serca. Potem wziąłem
różaniec i zacząłem się modlić.
Oddałem swoje życie jeszcze raz
Panu Bogu. Z perspektywy czasu
wiem, że to było zapalenie zielonego światła dla Pana Boga. Myślę, że to był przełom.
Potem miałem ciężką operację
chirurgiczną i profesor, który
mnie operował, powiedział, że
w życiu dużo widział, ale takiego
guza, jakiego ja mam w brzuchu,
nie widział. Był ogromny. Powrastał w moje wnętrzności tak, że
nie dało się go usunąć.
Kilka razy byłem bardzo bliski
śmierci. Miałem dwie bardzo
ciężkie chemioterapie. Guz jednak nadal był ogromny i zagrażał
mojemu życiu. Potem miałem
ekstremalnie mocną radioterapię, a po niej prześwietlenie, na
którym wyszło, że guz znowu
urósł.
I nie bał się Ksiądz?
Pamiętam bardzo trudną rozmowę z lekarzami, którzy zaproponowali mi trzecią chemię. Nie
zgodziłem się, bo wiedziałem,
że jej nie przeżyję. Dwie pierwsze uszkodziły mi serce.
Przez kilka dni trwał tak zwany
pat. Dowiedziałem się, że są leki
zagraniczne, które ewentualnie
mógłbym przyjmować. Niestety,
medykamenty te nie są refundowane w Polsce i są bardzo drogie, a jakby tego było mało, jeśli
raz zacznie się je zażywać, trzeba
to robić do końca życia.

Doszliśmy jednak do wniosku,
że mógłbym je brać. Zadzwoniłem do moich współbraci
z Włoch, a oni przysłali mi leków
na dwa miesiące. Dostałem je
11 czerwca, a dzień później miałem zacząć leczenie. Modliłem
się jednak: „Panie Boże, pomóż!
Co ja mam teraz zrobić? To są
astronomiczne sumy pieniędzy,
nie stać mnie na to”.
12 czerwca rano poszedłem do
profesora i poprosiłem, żeby
mnie jeszcze raz prześwietlili.
On popatrzył na mnie i powiedział: „Ksiądz się trochę łudzi. Na
wszystkich prześwietleniach guz
jest. Jeszcze wczoraj go wyczuwaliśmy podczas badania ręką”.
Zgodził się jednak na prześwietlenie i wówczas okazało się, że
guza nie ma.

kłóciłem się z Panem Bogiem
i były takie momenty, że nie
miałem siły się modlić i jedyne,
co mogłem, to ofiarować to cierpienie.
Trzeba też wierzyć w Boga mimo
tego wszystkiego, co się dzieje
w moim, naszym życiu.
No i po trzecie, modlić się o rzeszę ludzi, którzy się modlą za
nas. Za mnie modliło się mnóstwo ludzi. Wiem, że ja sam tego
wszystkiego nie wyprosiłem. Nawet nie miałem siły.
Nie mam recepty, jak przeżywać
cierpienie. Spotykałem mnóstwo ludzi cierpiących i do tej
pory spotykam. Co im mogę powiedzieć? Praktycznie nic. Mogę
im położyć rękę na ramieniu
i powiedzieć: „Modlę się za Ciebie”. Tyle.

Co więc się stało? Jak do tego
doszło?
12 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie bł. Franciszka
Drzewieckiego, mojego współbrata, orionisty, który zginął
w Dachau, oddając życie za Kościół i za Ojczyznę.
Od początku mojej nowotworowej choroby w moim zgromadzeniu powstała inicjatywa,
żeby się modlić o cud uzdrowienia mnie przez pośrednictwo
bł. Franciszka Drzewieckiego.
Ja też się modliłem tyle, ile mogłem. Od początku, odkąd poznałem ks. Franciszka, zawsze
uważałem go za wielkiego świętego, za wielkiego człowieka. Zawsze miałem takie poczucie, że
on jest niedoceniany, mało znany. I guz zniknął właśnie w jego
liturgiczne wspomnienie.

Dziękuję za rozmowę.

Co Pan chciał pokazać Księdzu,
dając tak ogromne cierpienie?
Nie wiem. Nigdy Panu Bogu
nie zaglądam w rękaw. Wiem
jedno, że te moje cierpienia zawsze prowadziły do znaków, do
cudów, przed którymi trzeba
klękać. Nie wiem dlaczego Pan
Jezus sobie tak mnie upatrzył,
że najpierw stawiał pod ścianą,
a kiedy stałem i czekałem na
wyrok, to przychodził, podawał
rękę i mnie ratował.
To jak to znieść, kiedy Pan Bóg
tak doświadcza?
Jest to trudne, ale do przeżycia.
Co trzeba zrobić, żeby to przeżyć i się nie załamać?
Trzeba przeżyć, aby żyć. Trzeba
wiedzieć, że w tym, co przeżywamy, jest Boży sens. My tego
nie rozumiemy, po ludzku cierpimy. Ja też cierpiałem, płakałem,

Ojciec Marek jest człowiekiem niezwykle pogodnym.
Chętnie opowiada ciekawe
historie ze swojego życia. Tu
przedstawiamy dwie z nich:
Podczas moich studiów w Lublinie miałem taką sytuację: muszę wejść po schodach, a tam nie
ma poręczy. Bezradnie patrzę na
zegarek. Tu czas leci, nie wiem,
co robić. Idzie młoda dziewczyna, a ja wciąż stoję...
– Czy mogę panią prosić
o rękę?
Ona spojrzała na mnie i zapytała:
– Na chwilę, czy na zawsze?
– Niestety, tylko na chwilę
– odparłem.
Spojrzała na mnie ciepło i powiedziała:
– Aaa, to szkoda.
A potem razem weszliśmy po
schodach.

Ksiądz dr Marek Chrzanowski FDP – kapłan, poeta,
wydał 9 tomików wierszy,
wiele opowiadań, medytacji, a także rozważania
drogi krzyżowej. Ukazały
się również komentarze do
Ewangelii na każdy dzień
Kawa z niebem (2016) oraz
dwie powieści: Spotkaliśmy
się za wcześnie (2016) i Pod
niebem pełnym zapytania
(2018). Ostatnia publikacja
to wywiad – rzeka Przeżyć,
by żyć (2018). Od 2016 r.
wraz z panią redaktor Małgorzatą Kownacką prowadzi audycję w Radiowej
Jedynce pt. Idę do Ciebie
z miłością. Obecnie ks. Marek jest odpowiedzialny za
Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet.

fot. arch. ks. M. Chrzanowskiego

Wodospad
szczęścia
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Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ksmarek.pl/ lub napisać na maila cdo@interia.eu
***
Chodziłem po kolędzie z wizytą duszpasterską. Pamiętam,
że znalazłem się przed domem,
gdzie było mnóstwo schodów
bez poręczy. Stanąłem bezradny.
Powiedziałem w myślach: „Panie Boże, jak mnie tu posłałeś, to
chyba jakoś tu wejdę”. Wtedy na
skraju tych schodów pojawiła się
pani i zaprosiła mnie do środka.
– Ja nie wejdę. Nie dam rady.
– Jak to ksiądz nie wejdzie?
– Nie jestem w stanie wejść
na górę. Może jest w domu mąż,
a może syn?
– Mieli ważną sprawę i wyjechali. Nie ma ich.
– Pani sama jest w tym domu?
– Sama.
– No to ja nie wejdę.
Ona skonsternowana, stoimy
i patrzymy na siebie. I w pewnym
momencie ona krzyczy:
– Taaadeeek, chodź tu!

A gdzieś z piwnicy odzywa się
głos:
– A co, ksiądz już poszedł?
– Przyszedł, chodź, możesz
jeszcze Maćka zawołać
I w pewnym momencie pojawia się Tadek, a za nim Maciek,
którzy wcześniej schowali się
przed księdzem. To ja do nich:
– Ksiądz przyszedł.
– No widzimy. Niech będzie
pochwalony.
– Na wieki wieków. Pomożecie
mi wejść do domu?
– No jasne, że pomożemy.
– Panowie już wrócili z tej podróży?
Nie mogłem sobie darować
tego pytania, ale wszyscy się
uśmiechnęli. Wtachali mnie na
górę do domu i po tej kolędzie
zostaliśmy przyjaciółmi.

r e kl a m a
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1846 r. urodziła się Mariam. Dwa
lata później na świat przyszedł jej
brat Paweł.

Sierota

Kiedy dziewczynka miała
niespełna 3 lata, została sierotą.
Wówczas wychowaniem jej i jej
brata zajęli się krewni – ją wziął
zamożny wuj. Gdy dziewczynka
miała 13 lat, przybrany ojciec zaręczył ją bez jej wiedzy z młodym

krewnym swej żony. Mariam jednak usłyszała głos wewnętrzny,
aby nie wychodzić za mąż, ale by
poświęcić się Bogu. Zerwała więc
zaręczyny i opuściła dom krewnych. Chciała się udać do swego
brata w Nazarecie. Miał jej w tym
pomóc jeden ze służących, muzułmanin. Mężczyzna jednak
zaczął ją namawiać do zmiany
religii. Gdy stanowczo odmówiła, poderżnął jej gardło i zostawił

w ciemnym zaułku Aleksandrii.
Tam dziewczyna omal nie umarła z upływu krwi, ale – jak później wyznała – znalazła się nagle
w jakiejś grocie, uratowana przez
zakonnicę ubraną na niebiesko,
w której rozpoznała Matkę Bożą.

Otrzymała stygmaty

fot. Wikimedia Commons

Siostra Mariam Baouardy (druga od lewej w górnym rzędzie) ze współsiostrami z klasztoru w Pau (Francja) przed wyjazdem do Ziemi
Świętej. Rok 1875.

Cud kanonizacyjny Małej Arabki

Miesiąc przed porodem Biagia odczuła dziwny niepokój. Udała się do lekarza, a on zapewniał, że
dziecko rozwija się dobrze. Kobieta
postanowiła jednak wykonać badania specjalistyczne. Okazało się, że
w ostatnich tygodniach chłopiec
nie przybrał na wadze, dlatego że
wokół szyi miał owiniętą pępowinę.
Lekarz zadecydował o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia, ponieważ w tym stanie dziecku grodziło
uduszenie i śmierć.

Maleństwo

Chłopiec, który przyszedł na
świat 17 kwietnia 2009 r., ważył
zaledwie 2,6 kg. Niedługo potem
pielęgniarka zaniosła dziecko matce, by je nakarmiła. Wówczas okazało się, że rączki i dłonie dziecka
stają się sine, chłopiec był co-

raz słabszy. Biagia zaalarmowała
pielęgniarki, jednak to pierwsze
ostrzeżenie zostało zignorowane. Dopiero po naleganiach matki
personel przyjrzał się noworodkowi. Następnego dnia zdecydowano o przewiezieniu Emanuela
do szpitala w Katanii. Stan dziecka pogarszał się i szybko określono go już jako krytyczny. Pierwsze
badania i diagnozy wskazywały na
nadciśnienie płucne. Przewieziono
dziecko do kolejnej specjalistycznej placówki, szpitala Garibaldiego. Następnego dnia, 20 kwietnia,
lekarze mieli już więcej informacji
o stanie dziecka – poza problemami z układem pulmonologicznym
chłopiec miał problemy kardiologiczne. Przeprowadzone szczegółowe badania wskazywały na
wadę serca.

t. R
. Kr
zeszowiak

fo

Uzdrowione dziecko

Małżeńtwo Biagia i Luigi Lo Zito z Sycylii od wielu lat
pragnęli dziecka. Okazało się jednak, że marzenie o rodzicielstwie nie będzie mogło się zrealizować. I wtedy
niespodziewanie kobieta zaszła w ciążę.

Emanuela przewieziono do szpitala św. Wincentego w Taorminie,
w prowincji Mesyna. Konieczna była
specjalistyczna operacja, ale ona niosła ze sobą ogromne ryzyko – dziecko było bardzo małe, miało zaledwie
trzy dni, poza tym jego stan był agonalny. Lekarze nie pozostawiali ojcu
dziecka wielkich nadziei.

Szturm do nieba

W Jerozolimie w bazylice
Grobu Pańskiego Mariam ślubowała dziewictwo. W maju 1863 r.
jej opiekun umożliwił jej wyjazd
do Marsylii, gdzie znalazła pracę
u rodziny arabskiej. Tam też poczuła w sobie powołanie zakonne
i w maju 1865 r. wstąpiła do Zgromadzenia św. Józefa od Objawienia. 29 marca 1867 r. otrzymała
stygmaty Chrystusa. W każdy piątek jej bok krwawił. Po dwóch
latach postulatu poprosiła o przyjęcie do zakonu, ale ku swemu

Luigi postanowił pojechać do
domu, by zabrać kilka najpotrzebniejszych rzeczy dla synka. Jadąc
tam, spotkał swojego przyjaciela
Luigiego Ingaliso. Mężczyzna był
czcicielem bł. Miriam Baouardy,
karmelitanki bosej z Betlejem. Słysząc o problemach synka swojego przyjaciela, obiecał modlitwę
za wstawiennictwem bł. Miriam.
Powrócił też do swojego domu,

aby wziąć relikwię i przekazać ją
rodzicom umierającego chłopca. W ten sposób rozpoczął się
łańcuch modlitwy za wstawiennictwem bł. Miriam Baouardy
z prośbą o uzdrowienie małego
Emanuela. W modlitwę włączyła
się cała rodzina, przyjaciele, całe
miasteczko Augusta, nawet ludzie
obcy i siostry karmelitanki z Ziemi
Świętej. Kiedy chłopiec był w szpitalu w Taorminie, lekarze wskazali,
że wada serca u chłopca jest bardzo skomplikowania, żyły płucne
nie powracają do serca, ale kierują się do wątroby. Dziecko było
już umierające. Matka dojechała
do synka do szpitala w Taorminie. Modliła się i cały czas odczuwała potrzebę przyłożenia relikwii
bł. Miriam do słabego ciała umierającego Emanuela. To, co się

później wydarzyło, można nazywać jedynie cudem – lekarze nie
byli w stanie wyjaśnić przyczyny
i szybkości, z jaką poprawiał się
stan noworodka, aż do całkowitego odzyskania zdrowia i sił. Nie
było żadnych oznak choroby, ani
żadnych powikłań. To nagłe i cudowne uzdrowienie małego Emanuela rodzice zawdzięczają bł.
Miriam, Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Opowiadając o przypadku choroby małego Emanuela,
jeden z lekarzy stwierdził, że nie
jest niemożliwe, aby dziecko z tak
skomplikowaną wadą serca mogło
przeżyć trzy dni bez jakiejkolwiek
interwencji chirurgicznej, która pozwoli na odpowiednie połączenie
żył płucnych z sercem. Przed operacją stan dziecka nie dawał żądnych nadziei na przeżycie.

Ponad 500 lat temu – w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1513 r. – rzeszowianin
Jakub Ado przechadzał się po sadzie. Cieszył się z tego,
że pięknie obrodziły drzewa. Przyglądał się dorodnym
jabłkom, a niektóre brał nawet do swych spracowanych
rąk, głaskał je i dziękował Bogu za wyjątkowy urodzaj.

Gdy Jakub podszedł do swojej ulubionej gruszy, która zawsze
dawała smaczne owoce, zauważył
niezwykłe światło. Przestraszył się,
bo nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Choć światło było niezwykle jasne, nie raziło jego oczu.

Posłuszny Maryi

Mężczyzna przybliżył się do
drzewa i nagle padł na kolana.
Usłyszał delikatny kobiecy głos:
„Nie bój się, Jakubie! Nie trwóż się
niczym! A podejdź jeszcze bliżej!”.
Posłuszny mężczyzna podszedł do drzewa skąd dochodził
głos. Wtedy znowu usłyszał głos:
„Nie trwóż się, Jakubie! Ciebie
przywołuję i do ciebie się zwracam, bo wiem, że bogaczem
nie jesteś, a cechy znamienite
posiadasz: pobożność, praco-

witość, uczciwość! Wiedz, że na
tym miejscu chcę widzieć sławę
mego Syna i nieść pociechę utrapionym!”. Zadziwiony Jakub odpowiedział: „Nie bardzo pojmuję,
skąd ta łaskawość dla mnie... Nie
wiem, co mam uczynić...”. Wtedy usłyszał ponownie: „Wiedz,
że na tym miejscu chcę widzieć
sławę mego Syna i nieść pociechę utrapionym”. Kiedy w uszach
mężczyzny brzmiały jeszcze te
słowa, podeszła do niego jego
żona i zapytała, z kim rozmawia.
Wtedy on pokazał jej jasność,
która powoli gasła...
Jakub zorientował się, że
przemawiała do niego sama
Matka Boża. Zresztą Maryja zostawiła mu znak swojej obecności – kiedy światłość się
rozpłynęła, mężczyzna zauwa-

Ukazał się
na polskiej
ziemi

fot. Sanktuarium św. Antoniego
w Radecznicy

Maria (Mariam lub Miriam)
Baouardy przyszła na świat w rodzinie melchickiej. Zanim jednak
do tego doszło, jej rodzice ogromnie się modlili o potomstwo. Ich 12
synów zmarło w niemowlęctwie.
Zdecydowali się więc odbyć pielgrzymkę do Betlejem. Przeszli 170
km, by wreszcie stanąć w grocie
Narodzenia i przez wstawiennictwo Maryi błagać Boga o dziecko. Zostali wysłuchani i 5 stycznia

Mała Nic

W 1870 r. Mariam wyjechała
z grupą sióstr do Mangaluru w Indiach, gdzie 21 listopada 1871 r.
złożyła śluby wieczyste. Następnie
wróciła do Pau, aby we wrześniu
1875 r. udać się do Betlejem, by
pomagać w zakładaniu pierwszego klasztoru karmelitanek na tym
terenie. Przez cały czas swego życia zakonnego Mariam doświadczała ekstaz duchowych. Dzięki jej
modlitwom cichły burze, ratowała
dzieci przed śmiercią, a nędzarzy
przed głodem. Matka Boża pokazała jej niebo, piekło i czyściec.
Doświadczała także niezwykłych
ataków szatana. Nigdy jednak nie
uległa jego pokusom. Modliła się:
„Panie, oszczędź ludzi. Wrzuć mnie
do ognia. Ludzie nie rozumieją, jakie zło czynią, są ślepi”, albo: „Zawsze dla Ciebie cierpieć, o Jezu”.
Nazywała siebie „Мałą Nic”.
Mała Arabka przyczyniła się
do odkrycia i rozpoznania biblijnego Emaus. Zmarła w opinii
świętości 26 sierpnia 1878 r. w Betlejem w wyniku raka kości. Miała zaledwie nieco ponad 32 lata.
13 listopada 1983 r. Jan Paweł II
ogłosił ją błogosławioną, a Ojciec
Święty Franciszek 17 maja 2015 r.
– świętą.

Znak od Matki Bożej

fot. M. Pabis

Gdy odmówiła przejścia na islam, okrutny muzułmanin w imię Allaha poderżnął jej gardło. Gdy po czterech tygodniach ocknęła się w nieznanej grocie,
ujrzała piękną młodą kobietę. To ona się nią opiekowała, karmiła, pielęgnowała, a potem cierpliwie słuchała i dawała rady. Maria Baouardy, czyli Mała
Arabka, bo o niej mowa, nie miała wątpliwości, że ocaliła ją sama Matka
Boża. Cztery lata temu, w maju odbyła się kanonizacja Małej Arabki.

fot. Wikimedia Commons

Niezwykłe życie Małej Arabki

zaskoczeniu i bólowi spotkała się
z odmową. Uzyskała jednak zgodę
na przeniesienie do karmelitanek
bosych. W Pau Mariam przywdziała habit i przybrała imię Maria od
Jezusa Ukrzyżowanego.
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Święty Antoni, patron
od rzeczy zgubionych,
ukazał się na polskiej
ziemi i wskazał miejsce,
gdzie ma być czczony.

żył drewnianą figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Miejsce wybrane

Dla figury wybudowano najpierw drewnianą kapliczkę. Gdy
okazało się, że nie może pomieścić wiernych, którzy chcieli do
Niej przybyć, wzniesiono świątynię. Stoi ona w samym centrum
Rzeszowa i kryje w sobie dar
z nieba – słynącą łaskami figurkę. Mieszkańcy tego miasta obrali sobie Maryję za szczególną
patronkę.

Święty Antoni objawił się
w Radecznicy 8 maja 1664 r. Świętego na Łysej Górze, u stóp której
leży wieś, ujrzał Szymon, jeden
z mieszkańców miejscowości. Zachowane do dziś przekazy mówią
o tym, że mężczyzna rozmawiał ze
św. Antonim, który prosił go, by
w tym miejscu powstała świątynia.
Święty zapewnił Szymona, że ludzie, którzy będą się modlić w tym
miejscu, wyproszą liczne łaski.
Po raz drugi św. Antoni ukazał
się Szymonowi u stóp góry przy
źródłach. Patron od rzeczy za-

Zaproszenie do Krakowa

Michał Giedroyć urodził się na Litwie. Pochodził ze znanego rodu litewskiego, później książęcego, pieczętującego
się herbem „Poraj” rodu Giedroyciów.

8 czerwca 2019 r. w kościele Mariackim w Krakowie odbędą się uroczystości dziękczynne za wyniesienie
do chwały ołtarzy bł. Michała Giedroycia. W kościele pw. św. Marka (ul. św. Marka 10), gdzie pracował
w zakrystii nowy błogosławiony, znajdują się jego doczesne szczątki oraz krzyż, z którego przemówił
do niego Pan Jezus.
Błogosławiony Michał Giedroyć żył w czasie, który w historii nazywa się
„szczęśliwym wiekiem Krakowa” (felix seculum Cracoviae). Michał Giedroyć
przyjaźnił się ze Świętosławem Milczącym, św. Janem z Kęt, św. Szymonem
z Lipnicy, św. Stanisławem Kazimierczykiem oraz Izajaszem Bonerem.

gubionych pobłogosławił wodę,
dzięki której przez wieki wierni dostąpili wielu uzdrowień.
Sz ymon Tk acz pr zek azał
prośbę św. Antoniego władzom
kościelnym, a te postanowiły ją
spełnić. Świątynia w Radecznicy
powstała i szybko okazało się, że
to, co święty obiecał, to spełniał.
Za jego wstawiennictwem ludzie
wymodlili w tym świętym miejscu
morze łask. Tysiące ludzi przyjeżdża tam na odpust ku czci św. Antoniego, czyli na 13 czerwca.

Michał był chromy. Jego życie naznaczone zostało
cierpieniem. Jako dorosły mężczyzna wstąpił do zakonu
Kanoników Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników w Bystrzycy. Zakonnicy prowadzili ewangelizację
na Litwie, zwłaszcza kiedy król Jagiełło bardzo mocno pilnował tam tego dzieła.
W roku 1461 generał zakonu przywiózł Michała Giedroycia do Krakowa. W tym samym roku został on zapisany na Uniwersytet Krakowski, a po czterech latach uzyskał
stopień bakalaureatu. W kościele św. Marka Michał Giedroyć wzrastał w świętości. Tam w czasie modlitwy przed
Ukrzyżowanym usłyszał od Niego słowa: „Bądź cierpliwy
do śmierci, a dam ci wieniec życia”.
Nowy błogosławiony miał wielki dar modlitwy, poprzez którą wypraszał ludziom potrzebne łaski. Życie Michała Giedroycia,
zwłaszcza jego końcówka, było naznaczone wyjątkowymi i cudownymi wydarzeniami. Zmarł 4 maja 1485 r. Przez
wieki pamiętają o nim jednak ludzie
i darzą go wielkim kultem.

Wędrując „Krakowskim Szlakiem Świętych”, można się zapoznać z ich sylwetkami, chociażby „zaglądając” do kościoła Mariackiego (Rynek Główny), bazyliki
Bożego Ciała (ul. Bożego Ciała 26) czy kościoła św. Bernardyna ze Sieny (ul. Bernardyńska 2).

http://krakow.pl/1300,artykul,krakowski_szlak_swietych.html
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Pomóż,
sam
nie dam

rady!
U

lubionym miejscem Wojciecha, są Łazienki Królewskie w Warszawie. „Zima
nie zima, ale lubię sobie usiąść
w spokoju nieopodal Pałacu na
wyspie i tak myśleć o tym i o tamtym, o Bogu, ludziach, przyszłości.
Latem cię tam zabiorę” – mówi.
Na pierwszy rzut oka nie widać, że śpi w starej, zapuszczonej
altanie. Bywały takie miesiące letnie, że kąpał się w Wiśle, a zimą
korzystał z miejskiej łaźni. Od prawie roku pracuje i kąpiel bierze
w miejscu zatrudnienia. „Udało mi
się z robotą, nie powiem. Pracuję
12 godzin, potem 24 mam wolne.
A jak na nockę, to nawet 36 godzin wolnego. W robocie nikt nie
wie, że bezdomny jestem. Mam
ksywkę «Filozof»” – wyznaje.

Sen się spełnił

Rodzina, w której wzrastał
Wojciech, była dość liczna. Było
w niej sześcioro dzieci i rodzice,
a w ich domu mieszkała jeszcze
babcia. „Święta kobieta. Nie rozstawała się z różańcem. Zawsze
była taka radosna w przeciwieństwie do swojego syna, a mojego
ojca. Ten o wszystko się czepiał,
dużo chlał, bywało, że zimą wywalał nas z domu na podwórko
bez ciepłych ubrań i butów. Za
którymś razem dwójka najmłodszego rodzeństwa bardzo się rozchorowała. Trzyletnia Ania zmarła,
a brat Jacek, który miał wtedy ja-

kieś 5 lat, cudem przeżył. Ojciec
nic sobie z tego nie robił i dalej
wymierzał nam takie «kary». Bywało, że bił nas do upadłego.
Marzyłem, żeby ojciec zdechł”
– wspomina.
Pewnego razu matka Wojciecha nie wytrzymała. Wraz z piątką
dzieci i teściową uciekły od męża
i syna zwyrodnialca. Schronienia
udzieliła im jej siostra. „Pamiętam,
jak ciotka nas wykąpała, wyszorowała, ubrała i kiedy stanęliśmy
obok siebie, to wszyscy płakaliśmy. Pierwszy raz od dawna byliśmy tacy czyści i ładnie ubrani”
– wyjaśnia.
Dla Wojciecha i jego rodzeństwa zaczęło się nowe życie. „Zawsze byliśmy bardzo za sobą.
Kuzynów była trójka, więc mieliśmy swoją bandę. Robiliśmy
rzeczy, których w domu nam nie
można było. Dostawaliśmy słodycze, których nigdy wcześniej
nie jedliśmy. Czasem czułem się,
jakbym śnił. Spełnił się sen” – wyznaje z nieukrywanym w głosie
wzruszeniem.

Samotność

Sielanka nie trwała długo.
Trzy lata od wyprowadzki zmarła
babcia Wojciecha, a niecały rok
później jego matka. „Zostaliśmy
sami. Pamiętam poczułem taki
kłujący ból i tę cholerną samotność, która towarzyszy mi do dzisiaj. Ciotka na ile mogła, na tyle

się nami zajmowała. Najstarsza
siostra miała wtedy 17 lat. Wylądowaliśmy w bidulu [dom dziecka – przyp. red.]” – mówi. Gdy
miał 11 lat, nauczył się palić i pić.
W domu dziecka znalazł kolegów,
którzy namówili go na kradzieże.
Tak wylądował w poprawczaku.
W wieku 20 lat po raz pierwszy
trafił za kratki. „Alkohol, rozboje i kradzieże. To, co ukradłem,
sprzedawałem, bo kasa była potrzebna na grę w karty” – wyjaśnia powody, dla których jego
życie coraz bardziej się staczało.
Po wyjściu z więzienia niczego się
nie nauczył. W dalszym ciągu najważniejsza była gra w karty, która w jego myśleniu była szybkim
sposobem na zarobek. „ Początkowo mi szło, dlatego wkręciłem się
w to. Potem było już tylko gorzej”
– dodaje.

„Chlałem,
aby zapomnieć”

Wojciech przyznaje, że przez
wiele lat w jego życiu nie było
Boga. Przejawiał się gdzieś w dzieciństwie za sprawą babci i matki.
Kiedy po raz drugi trafił do więzienia, tam – jak podkreśla – po
raz pierwszy usłyszał o Panu Bogu,
ale po wyjściu na wolność znowu
jego drogi z Chrystusem się rozeszły. Kolejne lata spędzone w więzieniu, kolejny upadek na życiowe
dno spowodowały, że Wojciech się
nie podniósł. Wylądował na ulicy,

fot. R. Krzeszowiak

Obudził się w środku nocy. Uderzył go odrażający odór
i zaczął płakać jak dziecko. Błagał Boga o śmierć. Wojciech,
bo to telegraficzny skrót jego historii, od 14 lat jest bezdomnym, ale nie narzeka na swój los.
gdzie najważniejszy dla niego był
alkohol. „Chlałem, aby zapomnieć,
jak głęboko w d... jestem. Wpadłem w taki cug, że nie chodziłem
trzeźwy, a piłem wszystko, co było
dostępne” – mówi.

„Zacząłem się modlić”

Mężczyzna doskonale pamięta moment, który na dobre
odmienił jego życie. „Chlałem od
kilku dni. Był czwartek, a ja chyba
zacząłem w poniedziałek. W moich żyłach musiała płynąć już
tylko wóda. Któryś z kumpli skołował flaszkę. Wiesz, taka mieszanka domowej produkcji. Co w tym
g... było, nie wiem. Może denaturat, a może kret do rur. Zostało
pół flaszki, to sam ją obaliłem. Zasnąłem na ławce. Obudziło mnie
zimno i smród. W ręku zwisała mi
niedopita flaszka, a ze smrodu nie
mogłem wytrzymać. Usiadłem na
ławce i zacząłem wyć. To nie był
płacz, tylko wycie i wrzask, że
chcę umrzeć. Tu środek nocy, a ja
mordę drę. Krzyknąłem wtedy
«Boże, pomóż! Sam nie dam rady.
Zabierz mnie» itd. No i zabrał, ale
nie tak jak sobie to wymyśliłem”
– wyjaśnia Wojciech i dodaje, że
niespodziewanie poczuł się spokojniejszy.
„Zrobiło mi się ciepło, mimo
że trząsłem się z zimna. Początkowo pomyślałem, że właśnie
umieram, ale nic z tego. Dlatego
zacząłem się modlić i prosiłem

Boga, aby mi pomógł, że nie
chcę tak dłużej. Im dłużej prosiłem, tym bardziej czułem dziwny
spokój. Tak dotrwałem do rana.
Potem poszedłem do kościoła.
Taki śmierdzący i brudny wszedłem do zakrystii i powiedziałem
do napotkanego tam księdza, że
potrzebuję pomocy. Początkowo
patrzył z przerażeniem, powinien mnie wywalić, ale poprosił
kościelnego, żeby się mną zajął.
Sam poszedł odprawiać Mszę.
Kiedy wrócił, opowiedziałem mu
o wszystkim jak na spowiedzi. Nie
przeklął mnie, nie wyśmiał i dziś
jestem innym człowiekiem. Mam
z tym księdzem stały kontakt
i wiem, że w każdej chwili mogę
na niego liczyć” – podkreśla.
Od tamtych wydarzeń minęło
już pięć lat. Wojciech nie pije, porzucił hazard, pracuje dorywczo,
każdej niedzieli uczestniczy we
Mszy Świętej i regularnie przystępuje do sakramentu pokuty.
„Nadal jestem bezdomny i mieszkam w pustostanie, lecz mimo
to mogę powiedzieć, że jestem
szczęśliwym człowiekiem. Przyrzekłem Bogu, że skończę z wódą
i kartami. Teraz muszę wytrwać
w tej obietnicy. Błagałem Go
o śmierć i tamtej nocy część mnie
faktycznie umarła” – puentuje naszą rozmowę.
Izabela Kozłowska

maj 2019

9

W nowej sukience...

Od kwietnia Królowa Polski odziana jest w nową sukę. Tradycyjnie po dorocznym przeglądzie konserwatorskim dokonano
zmiany sukienki i koron. Suknię perłową, w którą cudowny obraz
Częstochowskiej Pani odziany był od grudnia ubiegłego roku, zastąpiono teraz skromną, ale piękną suknią milenijną, zwaną też
„sukienką Tysiąclecia”.

„Ćwiczenia duchowe”
na zdrowie!
Dzięki rekolekcjom ignacjańskim – „ćwiczeniom duchowym” autorstwa założyciela jezuitów św. Ignacego Loyoli (1491-1556)
– poczujesz się lepiej i podreperujesz swoje
zdrowie! To fakt naukowo potwierdzony!

Górny Śląsk
do poznania

W ogromnych podziemiach katowickiej Archikatedry Chrystusa
Króla – pomnika polskiej historii – powstanie Panteon Górnośląski. Ma
to być rodzaj wystawy edukacyjnej upamiętniającej ważnych Ślązaków
ubiegłego stulecia, którzy pracowali dla dobra tej ziemi. Panteon Górnośląski upamiętni również 100. rocznicę powrotu do Macierzy części
Górnego Śląska.
W Panteonie będzie można się zapoznać z wybitnymi ludźmi kultury, nauki i sztuki, goórnośląskimi bohaterami, w tym głównie z powstańcami śląskimi, ze społecznikami i społecznością Górnego Śląska, a także
ze związanymi z tym regionem ludźmi Kościoła. Z pewnością zobaczymy
wśród nich Wojciecha Korfantego, kard. Augusta Hlonda i wielu innych.
W realizację multimedialnego projektu zaangażują się rząd, samorządowcy oraz Kościół. Otwarcie Panteonu Górnośląskiego planowane
jest na rok 2022, w stulecie włączenia wschodniej części Górnego Śląska
do Polski.

Zabity

przez komunistę

Do niezwykłego wydarzenia doszło
w mieście Tigre w Argentynie. Celebrujący Mszę Świętą kapłan w konsekrowanej Hostii ujrzał... twarz Jezusa.
Wydarzyło się to w piątek 29 marca
podczas Eucharystii odprawianej o godzinie 19.30 w kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Proboszcz parafii ks. José
Luis Quijano, znany jako Ojciec Cote, wziął
w rękę Hostię, by dokonać podniesienia
– ukazać wiernym chleb przemieniony
w Ciało Chrystusa. Zanim jednak uniósł
Hostię, spojrzał na nią i... oniemiał. Czym
prędzej wezwał znajdującego się w pobliżu szafarza Eucharystii, który potwierdził,

że na Hostii widnieje... oblicze Jezusa. Kapłan rozpłakał się, a potem razem z szafarzem i wiernymi padł na kolana.
„To pocieszenie i specjalny dar dla
wspólnoty”, który „zachęca do głębszego
przeżywania tajemnicy zawartej w każdej
Eucharystii”. Tak w liście do parafian skomentował to wydarzenie bp Oscar Ojea
z diecezji San Isidro.

Drzewo Krzyża
w Końskich!

Od 12 kwietnia w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich czcić można
publicznie wprowadzone tam uroczyście relikwie Krzyża Świętego.
Ich odnalezienie jest wielką sensacją.
Relikwie odkryto w marcu 2016 r.
„Dwaj księża wikariusze, oczekując w zakrystii na zakończenie drogi krzyżowej,
którą prowadził ksiądz dziekan Andrzej
Zapart, przypadkowo rozkręcili srebrny krzyż znajdujący się w Kolegiacie
św. Mikołaja w Końskich od stuleci – donosi portal tkn24.pl, multimedialne centrum powiatu koneckiego. – Ku ich zdumieniu, w środku znaleźli dokument
w języku łacińskim z czasów pontyfikatu
papieża Klemensa XIV. Stwierdzał on, że
w krzyżu znajduje się relikwia drzewa ze
świętego Krzyża Chrystusowego”.
Niedawno autentyczność dokumentu została definitywnie potwierdzona

W Luboniu (diecezja poznańska) zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Stanisława Streicha
(1902-1938) zastrzelonego
przez komunistę z nienawiści
do Kościoła.
Cieszący się wielkim szacunkiem wiernych, zaangażowany w pomoc bezrobotnym i potrzebującym proboszcz parafii św. Jana Bosko w Luboniu i budowniczy tamtejszej świątyni zginął w niedzielę
27 lutego 1938 r., kiedy udawał się na ambonę, by odczytać Ewangelię w trakcie celebrowania przedpołudniowej Mszy Świętej
dla dzieci. W niewykończonym jeszcze kościele pełnym małych wiernych zastrzelił go
47-letni Wawrzyniec Nowak – mieszkaniec
Lubonia należący do Wydziału Wojskowego Komunistycznej Partii Polski. „Niech żyje
komuna! Dla idei to zrobiłem! Wynoście się

z kościoła, to za waszą wolność!” – krzyczał odziany w czarny płaszcz mężczyzna
po oddaniu do kapłana kilku śmiertelnych
strzałów (co znamienne, dwa razy strzelił również w plecy, kiedy trafiony w skroń
ksiądz leżał już na posadzce). Podczas szamotaniny z mordercą ranny został również
kościelny oraz dwie inne osoby.
„Zbrodnia, której ofiarą padł ten wielkopolski kapłan, stanowi przestrogę przed
skutkami nienawiści uderzającej w dalszym
ciągu w cywilizację chrześcijańską” – stwierdził podczas zamknięcia diecezjalnej fazy
procesu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.
Akta procesu przekazane zostaną teraz
do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.
Jednocześnie w domu parafialnym parafii
pw. św. Jana Bosko w Luboniu otwarta została izba pamięci ks. Streicha, w której wyeksponowano m.in. przestrzeloną sutannę
męczennika za wiarę. Przy kościele w Luboniu znajduje się również jego grób.

Nauczyciel
fot. facebook.com/konskieparafiaswmikolaj

fot. Jakub Wadas/Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

fot. Wikimedia Commons

Św. Ignacy Loyola, mal. Peter Paul Rubens

Taki wniosek wysnuć można z badań
naukowców z Marcus Institute of Integrative Health amerykańskiego Thomas
Jefferson University w Filadelfii. Kilka lat
temu badali oni zmiany w mózgach zachodzące u 14 uczestników rekolekcji
przeprowadzanych w oparciu o tzw. ćwiczenia duchowe. Zanotowali znaczące
wahania poziomów neuroprzekaźników:
serotoniny i dopaminy, odpowiedzialnych
za odczucia zrelaksowania, przyjemności
i szczęścia. Już po siedmiodniowych ćwiczeniach duchowych badane osoby były
po prostu szczęśliwsze, co więcej, po powrocie do normalnego życia odczuwały
poprawę zdrowia fizycznego, były mniej
napięte i zmęczone.
„Ćwiczenia duchowe” są formą rekolekcji w całkowitym milczeniu. „Uczą
spotkania z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie
Świętym – czytamy na stronie internetowej www.rekolekcje-jezuici.pl. – Są także
ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie. I na odwrót:
poznanie siebie prowadzi do poznania
Boga. Rekolekcje ignacjańskie zostały oficjalnie zatwierdzone przez papieża Pawła III w 1548 roku. Ćwiczenia Duchowe są
szkołą modlitwy – zwłaszcza medytacyjnej i kontemplacyjnej – oraz okazją do
uczenia się sztuki rozeznawania koniecznej do właściwego podejmowania decyzji i ich realizacji. Osobom stojącym przed
wyborem drogi życia Ćwiczenia Duchowe
pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Są pomocne także do reformy życia
oraz do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem wyraźnego wzrostu duchowego”.

Sukienkę „milenijną” w 1965 r. wykonały siostry westiarki z Warszawy. Granatową
suknię Maryi zdobią haftowane lilie przetykane brylantami, a czerwoną sukienkę
Dzieciątka Jezus – wysadzany brylancikami
purpurowy haft z orientalnymi motywami
rozetek. Na koronach widnieją orły piastowskie i lilie andegaweńskie oraz wygrawerowany napis „Totus Tuus”.

Jezus w Hostii...
objawiony!

W drodze na ołtarze

fot. M. Pabis

fot. M. Talarek

Na głowy Matki Bożej i Pana Jezusa
nałożono natomiast korony papieskie, dar
Jana Pawła II pobłogosławiony i ofiarowany Królowej Polski dzień przed jego śmiercią, 1 kwietnia 2005 r.
Uczczono w ten sposób św. Jana Pawła II
w 40. rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do Polski i na Jasną Górę oraz Prymasa
Tysiąclecia nazywanego „prymasem jasnogórskim”, a także podkreślono związki
łączące ich ze sobą oraz z Jasną Górą.
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przez przedstawicieli Kościoła i naukowców z uniwersytetów w Toruniu i Warszawie. Bezspornym zatem faktem jest, że
znajdujące się w centrum srebrnego krzyża i opieczętowane, zatopione w krysztale górskim dwie drzazgi połączone czerwoną jedwabną nitką są fragmentami
drzewa krzyża, na którym umarł Chrystus. Tym samym kolegiata w Końskich
jest prawdopodobnie jedynym w diecezji
radomskiej miejscem, w którym znajdują
się tego typu relikwie. Według badaczy
relikwia Krzyża Świętego trafiła do Końskich w drugiej połowie XVIII w. najprawdopodobniej za sprawą członka rodu Małachowskich.

co się zowie!

fot. AFP/EastNews

10

Tegoroczną nagrodę Global Teacher Prize, uznawaną za nauczycielskiego Nobla, otrzymał Peter Tabichi – franciszkański brat i nauczyciel nauk ścisłych. Zakonnika uhonorowano za pracę edukacyjną w jednym z obszarów skrajnego ubóstwa w Kenii i niezwykłe wyniki tej pracy.
36-letni najlepszy nauczyciel na świecie – wybrany spośród rzeszy 10 tysięcy
edukatorów ze 179 krajów – uczy nauk ścisłych w gimnazjum Keriko w Pwani Village.
Braki w wyposażeniu szkoły (mają tylko jeden komputer!) i konieczność uporania się
z bardzo dużą liczbą uczniów z różnorakimi problemami nadrabia własną kreatywnością i wykorzystaniem nowoczesnych
technik nauczania. Aż 60% projektów naukowych jego uczniów, przygotowywanych w prowadzonych przez niego kółkach
zainteresowań, zostało zakwalifikowanych
do krajowych konkursów, przez co znajdująca się w „zapadłej wiosce” szkoła konkuruje z powodzeniem z najlepszymi szkołami
w Kenii. Mało tego, prowadzony przez niego zespół matematyków przygotowuje się
obecnie do udziału w Międzynarodowych
Targach Nauki i Inżynierii INTEL 2019 w Ari-

zonie (Stany Zjednoczone), a chemicy zdobyli nagrodę brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Chemicznego.
Nagroda Global Teacher Prize ustanowiona została przez Fundację Varkey. Od
2015 r. przyznawana jest nauczycielowi,
który wniósł nieprzeciętne wartości do tego
zawodu. Materialnym wymiarem nagrody
jest milion dolarów. Brat Tabuchi, który już
teraz 80% swojego wynagrodzenia przekazuje na pomoc ubogim, w całości odda ją
społeczeństwu na cele edukacyjne.
W ubiegłym roku wśród 10 finalistów
znalazła się także Polka Barbara Anna Zielonka pracująca w Norwegii jako nauczycielka angielskiego, autorka projektu „Genius Hour”, zakładającego wykorzystywanie
w procesie nauczania różnorodnych technik cyfrowych.
strony przygotował Henryk Bejda
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Kusić (gr. peiradzo) oznacza
wystawiać na próbę, testować. Nasze ludzkie życie jest swego rodzaju egzaminem, testem, próbą i od
tego nie uciekniemy. Na co dzień
poddawani bywamy różnym impulsom, myślom, pociechom
i strapieniom. Konieczne jest rozeznawanie (gr. diakrizin) od kogo
pochodzą i dokąd nas prowadzą.
Tym właśnie zajmuje się „towarzyszenie duchowe”, w ramach którego możesz przedstawiać swoje
wątpliwości „kierownikowi duchowemu”, z którym warto konsultować strategie walki ze złymi myślami, impulsami i wyobrażeniami,
czyli wszystkim tym, co nazwałeś
pokusami, które „rodzą się w twojej głowie”. On z pewnością zwróci
uwagę również na pociechy wewnętrzne, które uskrzydlają cię
i dodają sił. Pomoże ci też rozeznać,
skąd pochodzą i jak z nimi walczyć.

Pan Jezus również był kuszony i na każdą z pokus odpowiadał
inaczej. Na złą zachętę podpowiadaną przez demona, by zamienić
kamienie w chleb, odpowiedział:
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga”. Podobnie na
inne pokusy odpowiada nie „swoimi” myślami, przez które mógłby
nawiązać dyskusję z szatanem, co
już jest jakimś jego zwycięstwem,
ale poprzez słowo Pisma. Istotne pytanie do ciebie: co robisz ze
wspomnianymi pokusami? Czy
odrzucasz je, obalając mocą Słowa
Bożego? Czy dyskutujesz z nimi?
Czy zatrzymujesz się przy nich?
Czy je pielęgnujesz? Od odpowiedzi na te pytania zależy, czy grzeszysz czy nie. Świadome i dobrowolne podtrzymywanie na przykład „pożądania żony bliźniego
lub rzeczy, która do niego należy”

byłoby grzechem. Jeśli
natomiast nie wchodzisz w „grę” ze złymi
myślami, ale je odrzucasz, to masz nawet
zasługę i wyrabiasz
w sobie hart ducha.
W ten sposób doszliśmy do
sedna twojego pytania. W pierwszym wypadku, jeżeli zatrzymujesz się „poważnie” nad owymi
pożądaniami, zatrzymujesz je
i przechowujesz w sercu, należy
się spowiadać: „Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi
istotną część sakramentu pokuty: Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy
śmiertelne, których są świadomi
po dokładnym zbadaniu siebie,
chociaż byłyby najbardziej skryte
i popełnione tylko przeciw dwu
ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ra-

nią one duszę i są bardziej
niebezpieczne niż popełnione jawnie” (KKK 1456).
Jeśli zaś odpowiedź
twojej woli jest znikoma
jak przelotny błysk i nie ma
znaczenia dla twojego życia, to wprawdzie nie musisz się
z owych „błysków” spowiadać, ale
możesz – zwłaszcza że Kościół zachęca do spowiedzi z grzechów
lekkich. Jeśli jednak pokusy, które
„wciąż” cię trapią, odrzucasz, nie
musisz się z nich spowiadać, aczkolwiek, jeśli chcecie ze spowiednikiem łączyć sakrament z towarzyszeniem duchowym, jak najbardziej rozeznawajcie razem, co to
wszystko znaczy i jaką obrać strategię twego rozwoju duchowego.
Powodzenia!
Ks. Tomasz Szarliński

W parafii pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach (diecezja gliwicka) powstał jedyny w Polsce ogród poświęcony temu świętemu,
który jest patronem sakramentu spowiedzi. Niesie on przesłanie,
które jest niezwykle aktualne na dzisiejsze czasy: „Będziesz miłował, nie «hejtował»”.

ks. T. Kancelarczyk

W ogrodzie św. Jana Nepomucena znajdują się m.in.:
 i mitacja rzeki Wełtawy z imitacją mostu Karola, na którym stoi pokaźna dębowa
rzeźba św. Jana Nepomucena;
 dwie tablice: jedna w skrócie przedstawia życiorys świętego, druga ukazuje rozwój sakramentu pokuty. Warto przypomnieć, że do VI w. można było tylko raz
w życiu dostąpić odpuszczenia grzechów, a pokuta mogła trwać nawet kilka tygodni i miała charakter publiczny! Dopiero po jej odbyciu otrzymywało się rozgrzeszenie! Mając to na uwadze, należy docenić jakże łatwy i powszechny dziś
dostęp do zdroju łask, jakim jest sakramentu pokuty!
 róże posadzone w kolorach narodowych oraz pięciorniki posadzone w dwóch
rzędach, które oddają kolory papieskie: biały i żółty.
 ułożone z kamieni maryjne pozdrowienie AVE, nawiązujące do legendy mówiącej, że rodzice wymodlili sobie Jana u Matki Bożej, a on sam był wielkim Jej czcicielem.

Z martwym sercem jesteśmy trupami
moje serce...”. Te słowa wydały mi się dobrze
znane i tak rzeczywiście było, gdyż encyklika
Evangelium Vitae św. Jana Pawła II rozpoczyna się słowami: ,,Ewangelia życia jest
w sercu Kościoła”. Teraz rozumiem, że jest
w sercu, bo bez niej takie serce by nie biło,
a wówczas bylibyśmy trupami jako wspólnota i jako człowiek. Pisząc „trupami”, mam

oczywiście na myśli stan duchowy, który jest
konsekwencją braku doświadczenia Ewangelii życia, czyli wartości piękna życia ludzkiego. Jest to stan odrzucenia miłości do poczętego życia bliźniego skutkujący śmiercią
duchową, czyli odrzuceniem miłości do Pana
Boga. Jestem ciekaw, jaki byłby wynik ,,badań kardiologicznych” Luterańskiego Kościo-

ła Norwegii, który ostatnio
przeprosił, że był przeciwko
aborcji. Myślę, że serce
tej wspólnoty przestało
bić, a jej członkowie
stali się chodzącymi
duchowymi zombie.

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

N

ie tak dawno pod skrzydła Fundacji
Małych Stópek trafiła kobieta, która
była w ciąży zagrożonej aborcją. Tak,
w ciąży, bo wtedy jeszcze odczytywała swój
stan jako ciężar nie do uniesienia, a nie błogosławieństwo nowego życia. Już po urodzeniu dziecka zadzwoniła do mnie, mówiąc: „Księże, gdybym to zrobiła, umarłoby

że patronem dobrego używania mowy! Dziś
niezwykle często słyszymy o tzw. «grzechach
języka»: oczernianie, niesłuszne oskarżenia,
powielanie obmowy i plotek, niszczenie reputacji przez przypisywanie nieprawdziwych
zdarzeń itp. To panosząca się mowa nienawiści, tzw. hejt. Nikt jak św. Jan Nepomucen
nie może być lepszym orędownikiem w tych
jakże krzywdzących i na długo raniących
człowieka wymiarach. On jest też patronem
wszystkich ofiar szeroko pojętego «hejtu»!”.
Dlatego też powstał ogród św. Jana Nepomucena – aby nieść konkretne przesłanie
bazujące na przykazaniu miłości: „będziesz
miłował, nie «hejtował»”. Ogród jest nową formą pobudzenia ludzkiej wrażliwości i bodźcem do refleksji nad pozytywnym wykorzystywaniem daru mowy.

fot. parafia pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach

Będziesz miłował, nie „hejtował”

Jak wyjaśnia nam proboszcz parafii ks. Rafał Wyleżoł, św. Jan Nepomucen był i jest postacią niezwykle popularną i czczoną, o czym
świadczy niezliczona liczba jego figurek, przydrożnych kaplic i malowideł. „Potrzebujemy
dziś świadków wiary, która jest dynamiczna
i rozwojowa. Mamy wielu współczesnych
świętych, ale z szacunkiem należy pielęgnować heroldów wiary sprzed lat. Wśród nich
jest właśnie św. Jan Nepomucen – niezwyciężony obrońca najświętszej tajemnicy spowiedzi świętej. W tym aspekcie święty ten jest
patronem wszystkich ludzi na świecie, którzy
się spowiadają!” – wyjaśnia kapłan.
Święty Jan Nepomucen w swej aureoli
ma wpisane pięć gwiazd. Każda z nich odpowiada jednej literce łacińskiego słowa „TACIU”
tzn. „MILCZAŁEM”. „Można powiedzieć, że zachowanie tajemnicy spowiedzi świętej jest
wręcz wpisane w aureolę! – podkreśla ks. Wyleżoł i dodaje: – Święty Nepomucen jest tak-

Krystian

Piąta Ewangelia

Wzgórza Golan

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Drogi Krystianie!
W twojej wypowiedzi dostrzegam pewne napięcie, przez
które w twoich dwóch pytaniach
przecinają się i mieszają dwie
kwestie – odróżnienia grzechu od
pokusy i spowiedzi.
Najpierw spróbuję się zająć
pierwszym i bardzo osobistym wyznaniem. Mówisz z niepokojem:
„Mam wiele pokus... wciąż rodzą się
w mojej głowie... Czy to grzech?”. Po
pierwsze, wprawdzie mawiamy, że
„mamy pokusy”, jednak musisz pamiętać, żeby je odseparowywać od
siebie nawet w twoich wypowiedziach. Komar przylatuje do mnie
i siada mi na nos... Czy on jest mój?
Czy pochodzi ze mnie? Czy to moja
wina, że usiadł mi na nosie i chce
mnie ugryźć? Tak samo pokusy.
One wprawdzie cię dręczą, ale nie
są twoje i nie chciej obwiniać o nie
„swojej głowy”...

Mam wiele pokus... wciąż rodzą się w mojej głowie... Czy to grzech? Czy muszę się z nich spowiadać?

fot.I. Niemyjska

Pytania od naszych Czytelników
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rzez całe lata – w ramach misji ONZ – polscy żołnierze
stacjonowali na Wzgórzach
Golan, strzegąc neutralnego pasa
ziemi pomiędzy Syrią a Izraelem.
Siostry elżbietanki w Jerozolimie
do dziś wspominają, jak podczas
krótkich przepustek na dzień czy
dwa wpadali nasi wojacy do Sta-

rego albo Nowego Domu Polskiego, by odpocząć w zaciszu klasztoru i zregenerować swoje siły, przebywając wśród pielgrzymujących
rodaków.
W czasach starotestamentalnych nazywano te tereny Baszan.
Tutaj, po wyjściu z Egiptu, osiedliła
się połowa pokolenia Manassesa

i część pokolenia Dana. Wcześniej
– w XX w. przed Chr. – ziemie te
zamieszkiwali Amoryci i Kananejczycy. Zawierając z Bogiem przymierze, Abraham usłyszał: „Twoim
potomkom dam cały ten kraj aż...
po ziemie Amorytów i Kananejczyków” (Rdz 15,19).
W czasach hellenistycznych
płaskowyż Baszanu nazywano
Gaulanitis (Gaulanityda) stąd i nazwa Golan. Tereny Golanu o powierzchni 30x40 km od północy
zamyka góra Hermon ze źródłami Jordanu, a na wschodzie potok
Jarmuk wpadający do Morza Martwego. Na mapie administracyjnej
Izraela jest to dziś jeden z siedmiu
dystryktów, zwany też północnym,
a rozciąga się aż do Akko na wybrzeżu śródziemnym.
Płaskowyż Golan to bardzo
żyzna, bo powulkaniczna ziemia.
Tutejsze pastwiska z bujną trawą
wielkości zboża słynne były już
w starożytności. Żerujące na nich
wypasione krowy Baszanu okryły się nieśmiertelną sławą, stając
się symbolem okazałości, piękna
i dostatku. Powiedzenie: „jesteś jak
krowa Baszanu”, było prawdziwym
komplementem dla niewiasty.
Część południowo-wschodnia
wzgórz to ziemia Gesur (2 Sm 3,3).

Tam zbuntowany Absalon uciekł
z domu i ukrywał się przed ojcem
Dawidem przez trzy lata (2 Sm
13,39). Dynamiczny rozwój Golan
zaczął się w 20 roku przed Chr., kiedy
to August podarował ten teren Herodowi Wielkiemu (†4 przed Chr.).
W testamencie część ta przypadła
jego synowi Herodowi Filipowi, który w hellenistycznym Banias zbudował stolicę swej tetrarchii – Cezareę
Filipową.
Właśnie tam Piotr usłyszał od
Pana słowa: „Ty jesteś Piotr – skała,
i na tej skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą. Tobie dam klucze królestwa niebios” (Mt 16,18-19). Można powiedzieć, że tam, blisko źródeł Jordanu,
są też źródła Kościoła. Tam zawsze
pielgrzymi recytują Credo i śpiewają słowa: „Com przyrzekł Panu, na
chrzcie raz...”.
W czasie tzw. drugiej wojny żydowskiej (132-135) powstańcy machabejscy stoczyli na wąskim, skalnym cyplu w Gamli (założona w 81
r. przed Chr.) stoczyli nierówny i zażarty bój z wojskami Hadriana, tracąc dziesięć tysięcy bohaterów. Stąd
też często Gamla nazywana jest Masadą Północy przez analogię do Masady znad Morza Martwego, która
przez trzy lata (70-73) nie poddała

się, choć próbował ją zdobyć najwybitniejszy z rzymskich legionów, bo X Legion Freteński. Ludność żydowska rozproszyła się po
mniej zamieszkanych terenach na
północy płaskowyżu. Tam, z dala
od rzymskiej dominacji, rozwijały się prężnie gminy żydowskie,
o czym świadczą ślady kilkudziesięciu synagog, które powstały
tam w II i III w.
W czasach bizantyjskich (V-VI w.)
rozwijały się tam też – w zgodnej
koegzystencji – gminy chrześcijańskie. Pod naporem agresywnego
islamu zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie musieli stamtąd uciekać.
Dziś na tej ziemi w 10 kibucach (spółdzielcze gospodarstwa
rolne – ok. 250) i 19 moszawach
(jest to indywidualna własność,
ale wspólna produkcja i sprzedaż,
jest ich dziś 440) kwitnie głównie
ogrodnictwo, sadownictwo i mleczarstwo. Na niewielkim kawałku
ziemi produkuje się aż 60 milionów litrów mleka rocznie. Wspaniałe winnice na stokach wzgórz
dają obfitość wina Gamla (też
w wersji koszernej) bardzo prestiżowego też w świecie.
ks. Jerzy Banak
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fot. Museum Catharijneconvent / Wikimedia Commons

Filip i lekka
kawaleria Ducha

Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Wielka radość zapanowała
w tym mieście (Dz 8,4-5.8).
po obszernej katechizacji przyjmuje chrzest i jedzie dalej „z radością
swoją drogą” (w. 39). Następnie Duch Pański (Πνεῦμα Κυρίου) porywa (ἥρπασεν τὸν Φίλιππον) Filipa, a on „znalazł się w Azocie i głosił
Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei” (w. 40).
Czasownik grecki harpázō oznacza „gwałtownie zabrać”. Ewangelizacja wymaga od nas dyspozycyjności wobec Ducha, lekkości
i elastyczności całego sposobu życia, by mógł nas porwać w każdej
chwili i skierować nawet na „pustą (gr. eremos) drogę” do Gazy.

Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον

Filip, katechizując i udzielając chrztu, przygotowuje do bierzmowania mieszkańców Samarii. Jednak samo udzielenie pieczęci dojrzałości wiary nie leży w jego kompetencji. Piotr i Jan przybywają i modlą się za nich. Wkładają na nich ręce, a oni „otrzymują (gr. ἐλάμβανον
– elambanon) Ducha Świętego” (w. 17). Dar darmo dany przez ręce
Apostołów zostaje z zaangażowaniem przyswojony!

ks. Leszek Smoliński

καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον

εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας
Wprawdzie niejaki Szymon przyjął chrzest z rąk Filipa, podziwiał go i nie odstępował, jednak wcześniejsze „zajmowanie się
czarną magią” skłaniają go do złożenia Apostołom zaskakującej
propozycji: „przyniósł im pieniądze”... aby kupić od nich władzę
dawania daru Ducha. Spotyka się jednak ze stanowczą odmową:
„Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą – odpowiedział
mu Piotr – gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze...
Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości” (w. 20.23).
Greckie σύνδεσμον ἀδικίας (syndezmon adikias) oznacza
„powiązanie razem” nieprawości. Wskazuje na szkodę, jaka może
się rozlewać w Kościele w mechanizmach „symonii”, czyli różnorakich procederów, mających na celu zdobywanie urzędów za
pieniądze lub poprzez wpływ układów. Moc niszczycielska symonii zamienia logikę „daru” w logikę „gry” i może powodować
dostawanie się na urzędy ludzi bez skrupułów, którzy prędzej
czy później niszczą cała wspólnotę. W zaniechaniu stanowczej
odpowiedzi na symonię swoje źródło mają później dewastujące
zjawiska pedofilii, powiązań homoseksualnych czy defraudacji
majątku, które nigdy nie powinny były się wydarzyć w Kościele...
Greckie χολὴν πικρίας (cholen pikrias) przypomina, że symonia
być może jest ową „gorzką żółcią”, którą podawano Jezusowi na
krzyżu!
ks. Tomasz Szarliński

Chrzest dworzanina królowej etiopskiej, mal. Rembrandt

Woda święcona

Woda święcona (czyli pobłogosławiona przez biskupa, kapłana lub diakona) to sakramentalium, czyli ustanowiony przez Kościół
znak mający nam pomóc w uświęcaniu naszego codziennego życia. Każde użycie wody święconej odsyła nas do fundamentalnego
w naszym życiu duchowym wydarzenia, jakim był chrzest.

W

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. ks. L. Smoliński

oda święcona towarzyszy nam
przez całe życie. Wielkie znaczenie
ma obrzęd błogosławieństwa wody
chrzcielnej oraz pokropienie nią wiernych
podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Odnawiane przyrzeczenia chrzcielne oraz pokropienie
wodą zgromadzonych na liturgii przypomina przyjęty chrzest. Szczególnie wymownym
znakiem wielkanocnym staje się woda, gdy
w czasie Wigilii Paschalnej udziela się sakramentu chrztu.
Znacznie częściej błogosławieństwo
wody dokonuje się jednak w codziennych
okolicznościach, z wykorzystaniem trzech
formuł modlitewnych. W jednej z nich Kościół prosi: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty
chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje
życie i służy do oczyszczenie, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek
życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław
tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu
Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie”.
Poświęcona woda i jej użycie wiąże się przede
wszystkim z wiarą w Boga, który oczyszcza
i uświęca wszystko.

Wody święconej używa się w czasie
chrztu, błogosławieństwa osób, jedzenia,
przedmiotów, także mieszkań. Jest dostępna
przy każdym wejściu do kościoła, gdzie po zamoczeniu palców wykonuje się znak krzyża.
Sięgnięcie do kropielnicy uświadamia wielkość wydarzenia, które dokonuje się w czasie Eucharystii – Pascha Jezusa Chrystusa.
A woda przypomina i odnawia świadomość
naszego chrztu oraz wszystkie łaski, które
wtedy stały się naszym udziałem (stąd, co do
zasady, gest żegnania się przy użyciu wody
święconej jest przewidziany przy wejściu do
świątyni). Podobne znaczenie ma obrzęd
pokropienia poświęconą wodą uczestników
Mszy Świętej, czyli aspersja, która jest uroczystym aktem pokutnym. Poświęconą wodę
używa się również w czasie kolędowej wizyty
duszpasterskiej, a także egzorcyzmów. Do
chrztu nawiązuje także obrzęd pokropienia
wodą święconą zmarłego, który ma miejsce
podczas liturgii pogrzebowej.
Świadomi swojej wiary wyznawcy Chrystusa mogą również umieścić poświęconą wodę w specjalnych naczyniach przy
drzwiach swoich domów. Wchodząc i wychodząc z domu, tą wodą można czynić znak
krzyża, który również nawiązuje do przyję-

tego chrztu. Uświadamia nam, że jesteśmy
chrześcijanami i w codziennym życiu, pracy
i nauce powinniśmy dawać świadectwo
o Bogu i o tym, że jesteśmy Jego dziećmi. Rodzice mogą znaczyć poświęconą wodą swoje
dzieci, które udają się do szkoły lub wybierają
się w podróż. Jest to konkretne przypomnienie, że w naszej codzienności towarzyszy
nam i czuwa nad nami Boża opatrzność.
Woda święcona nie posiada żadnego
magicznego znaczenia. Nie należy mylić jej
właściwości z właściwościami wody, którą
przywozimy z różnych cudownych źródełek
znajdujących się w sanktuariach na całym
świecie. Woda święcona, która przypomina nam o chrzcie dającym wolność od
grzechu, podkreśla naszą przynależność do
Chrystusa. Jest ona zatem znakiem obecności Boga, chroni poświęcony dom przed
złem, jest zewnętrzną oznaką wyznania
wiary i odrzuceniem szatana. Warto więc
mieć i przechowywać w domu wodę święconą, której używanie przynosi zbawienne
owoce proporcjonalnie do wiary, z jaką ją
używamy.

W

czasie koncertu z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości bardzo wymownie i boleśnie zabrzmiały słowa piosenki Kultu: „moja ulica murem podzielona”. Mimo kolejnych apeli wydaje się, że od jakiegokolwiek
pojednania jesteśmy coraz dalej. Właściwie zgoda panuje tylko
w kwestii tego, że podziały są zbyt wielkie. Wybaczenia, szacunku i końca wzajemnych oskarżeń jednak na horyzoncie nie widać. Jubileuszowe świętowanie odzyskanej wolności nie zbliżyło
nas do siebie. Rok wyborczy wręcz służy rozpalaniu sporów i dokładaniu cegieł do naszego muru. Czy nic już się nie da zrobić?
Od załamywania rąk jeszcze żadna kwestia wymagająca działania nie została rozwiązana. Ale jak mieć nadzieję? – zapytają
pesymiści, a może realiści. Mnie, człowiekowi urodzonemu w latach 80., nie było trudno uwierzyć, że Polska podzielona na „nas”
i „ich” może się stać po prostu Polską. Nie musiałam czekać, aż słowa wypowiedziane
na ówczesnym placu Zwycięstwa przez
św. Jana Pawła II się wypełnią. Wychowałam się w rzeczywistości już odmienionego oblicza ziemi. Dziś papież Polak nie zawoła już z typową sobie mocą,
stojąc na „zwycięskim placu”. Dziś to
wołanie musi być indywidualne,
musi wyjść do nas. Ta rocznica
pierwszej pielgrzymki św. Jana
Pawła II to doskonała okazja do
okrycia jego nauczania, ale też
do przebudzenia i odmiany.

fot. arch. W. Kostrzewy

Prześladowania wobec wyznawców Chrystusa, rozpoczęte w Jerozolimie, mają też pewien pozytywny skutek w rozprzestrzenianiu
się Ewangelii. Historia Filipa stanowi przykład błyskawicznej ewangelizacji, jaka dokonywała się w wielu miejscach coraz dalej od Jerozolimy. Widzimy, jak wypełnia się zapowiedź wstępującego do nieba Pana: uczniowie będą Jego świadkami „aż po krańce ziemi”. Do
Apostoła Filipa niegdyś przeszli Grecy, prosząc: „pokaż nam Jezusa”.
Obecnie diakon Filip zmierza w kierunku portowej Cezarei Nadmorskiej – okna na świat Palestyny – by zaspokoić ich dawną i nieuświadamianą tęsknotę.

Greckie imię Φίλιππος (philippos) oznacza „miłośnika koni”. Rzeczywiście, jeden z Siedmiu działa równie skutecznie jak lekka kawaleria w rozpoznawaniu nowych terenów. Oto Duch mówi do Filipa: „Podejdź i przyłącz się do tego wozu!” (w. 30) i etiopski dworzanin królowej Kandaki (królestwa uznawanego za będące na „krańcu świata”)
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Nepomuka!

fot. M. Pabis

Poznaj

– obyś nie był wśród nich!

Bartolomeusz Holzhauser

fot. Wikimedia Commons

Cierń
w czole

Gdy szukasz

Jednym z najbardziej
charakterystycznych
atrybutów św. Rity jest
wbity w jej czoło cierń.
Augustianka otrzymała ten niezwykły stygmat w Wielki
Piątek 1443 r.

Boga...

„Dla tego, kto szuka Boga, samotność według mnie jest dużo
lepsza niż skupiska ludzkie. Dla
każdego, kto poznaje łaskę Bożą,
są odpowiedniejsze góry niż miasta. Spójrzcie na dzikie, ale wolne
zwierzęta. Ludzie z gór, zostańcie
na szczytach!” – przekonywał żyjący w IV w. św. Efrem Syryjczyk,
diakon i doktor Kościoła.

Miód
Eucharystii

fot. M. Pabis

„Gdy jest się blisko Jezusa w Najświętszym Sakramencie, cierpienie
znika, a dusza odzyskuje siły. Choćby
nawet nie ustały próby i doświadczenia, to przecież stają się one do zniesienia, nabierają słodyczy z miodu
płynącego z boskiej Eucharystii”.
Bł. Maria Barba
– Maria Kandyda od Eucharystii

W czasie modlitwy przed
krucyfiksem jeden z gipsowych
kolców korony cierniowej oplatającej głowę Chrystusa oderwał się nagle od rzeźby i wbił
się głęboko w czoło zakonnicy.
Utworzona w ten sposób rana
zaczęła potwornie cuchnąć i Rita
musiała odtąd pozostawać w odosobnieniu.
W 1450 r. – w Roku Świętym – augustianki wybierały się
do Rzymu. Rita bardzo chciała
jechać razem z nimi, jednak zafot. Wikimedia Commons

„Podówczas odpadnie wielu od Chrystusa, skończą się
dzieje ludzkości, Królestwo
Boże na ziemi ustanie i pozostanie tylko Kościół triumfujący na wieki w niebie. Ten czas
odpowiada siódmemu dniowi
stworzenia, kiedy Bóg odpoczął od prac i trudów swoich,
a przedstawia go gmina chrześcijańska w Laodycei, gdzie
miłość ostygła i wiara zgasła,
gdzie ludzie letni, ani zimni, ani gorący i dlatego Pan
pocznie ich wyrzucać z ust
swoich i da nad nimi moc szatanowi. To się stanie przy końcu świata z obojętnymi, którzy
przejdą do obozu Antychrysta”. Tak ma wyglądać ostatni, siódmy – „smutny” – okres w historii Kościoła w świetle „apokaliptycznej wizji” żyjącego w XVII w. niemieckiego księdza
– wizjonera Bartolomeusza Holzhausera. Okres ten ma się rozpocząć narodzinami Antychrysta i zakończyć w chwili końca
świata.

Fragment obrazu „Madonna ze szczygłem”
(Matka Boża Dębska)
Obraz Matki Bożej ze szczygłem, z kościoła pw. Zwiastowania
NMP w Dębem pod Kaliszem (diecezja kaliska), namalowany
został przez nieznanego autora około 1450 r., temperą na lipowej
desce, o wymiarach 67 x 52,5 cm. Stanowił wotum dziękczynne
za uratowanie życia dziecka.
W 1601 r. uznany został przez prymasa Stanisława Karnkowskiego za „imago miraculosa” (cudowny). Należy do najcenniejszych
zabytków gotyckiej sztuki sakralnej w Wielkopolsce.

fot. M. Pabis

Odpadnie wielu

Niewielki, szarawo-czarny wróbel jest symbolem ludzkiej
duszy, która po śmierci opuszcza ciało. Nawiązuje tym samym
również do męki, a zwłaszcza do zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Istnieją obrazy, na których wróbel siedzący na palcu
Maryi z Dzieciątkiem stanowi swoistą zapowiedź tych dwóch
najważniejszych wydarzeń z dziejów zbawienia.
Z wielobarwnym „śmiałym” szczygłem i jego czerwoną obwódką wokół dzioba – związana jest piękna legenda.
Ptaszek ten – amator kolczastych ostów – napotkał kiedyś
na swej drodze niosącego krzyż Jezusa. Sfrunął i wyciągając
cierń z czoła Zbawiciela, „poplamił się” Jego świętą krwią.
W ten sposób uzyskał obecny wygląd, stając się przy tym
kolejnym symbolem Chrystusowej męki. Występując na obrazach maryjnych, oznacza zarówno cierpienie i ofiarę, jak
też niewinność i czystość.
fot. M. Pabis

Święty Jan Nepomucen żył w Czechach w XIV w. Był notariuszem, a następnie – już jako doktor prawa kanonicznego
– wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego. Był człowiekiem skrupulatnym i dokładnym, prawym i uczciwym,
cenionym mediatorem w sporach, zwalczał herezje, optował
za częstą Komunią Świętą dla „porządnie wyspowiadanych
i pokutujących”.
W 1393 r. padł ofiarą konfliktu pomiędzy arcybiskupem
broniącym niezależności Kościoła od władzy świeckiej a królem Czech Wacławem IV. 20 marca król podstępnie zwabił
go wraz z trzema innymi duchownymi ze świty arcybiskupa, uwięził i torturował. W jego przypadku – jak głosi tradycja – poszło także o to, że nie chciał zdradzić władcy treści
spowiedzi jego małżonki, którą król chciał oddalić, aby poślubić inną. Jeszcze tego samego dnia ok. godz. 21.00 zmaltretowany i prawdopodobnie już martwy, zakneblowany Jan,
z rękami związanymi na plecach, a nogami w tzw. kij, został
zrzucony z praskiego Mostu Karola w odmęty rzeki Wełtawy.
Legenda głosi, że nad miejscem, w którym wypłynęło ciało męczennika, pojawiło się „przedziwne światło”, a „Bożą
karą” za mord była straszliwa susza w lecie tego samego
roku (wyschła wtedy Wełtawa), której pokłosiem stał się głód
i choroby. Za wstawiennictwem Jana Nepomucena, uznanego
powszechnie za męczennika tajemnicy spowiedzi, miało się
wydarzyć także wiele innych cudów.
Dziś św. Jan z Pomuka jest patronem Czech, Pragi, dobrej
spowiedzi, tonących, dobrej sławy, podróżnych; chroni przed
wylewami wód i przed suszą.

Gołębica jest symbolem Ducha Świętego. A czy
wiecie, co w tradycji Kościoła symbolizują
wróbel i szczygieł?
fot. parafiadebe.pl

Jest jednym z najpopularniejszych świętych w Europie Środkowej – jego figury
stoją przy ulicach i mostach,
na placach. W Polsce wspominamy go 21 maja.

„Uduchowione”
ptaszęta

konnice – z uwagi na ranę – nie
chciały jej towarzystwa. Wtedy
to, tuż przed wyjazdem – dzięki gorącym modlitwom rana na
czole Rity zasklepiła się (choć
nie zniknął związany z nią przejmujący ból i cierpienie) i zakonnica mogła pojechać. Tuż po
powrocie zranienie otwarło się
na nowo, zasklepiając się ostatecznie dopiero tuż po śmierci
św. Rity 22 maja 1457 r. Wtedy
też jej ciało zaczęło wydzielać
przyjemną woń.

Święta Jadwigo, usuń niezgodę!
Święta Urszula Ledóchowska była gorącą orędowniczką wyniesienia Królowej Jadwigi na ołtarze. Wiele o niej pisała i mówiła, ułożyła też piękna modlitwę, która dziś znów jest szczególnie
aktualna.
„Jadwigo, Królowo nasza, powstań! I proś Boga, aby Ci pozwolił po raz drugi objąć rządy nad Twoim krajem. Tak jak miłością niegdyś zjednoczyłaś Polskę, Litwę i Ruś Czerwoną – doprowadzając kraje do zgody i jedności – tak dzisiaj usuń niezgodę,
co niszczy naszą ojczystą ziemię.
Jadwigo, Królowo nasza, powstań! Jadwigo, zstąp na polską
Twoją ziemię!
Wspieraj nas Twą modlitwą, byśmy szli zawsze drogą naszych wielkich przodków: drogą wiary, cnoty i miłości ku Tej,
co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”.
stronę przygotował Henryk Bejda

