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Henryk Bejda opowiada o swoim
dziennikarskim śledztwie dotyczącym
relikwii krwi świętych. Pielgrzymując po
sanktuariach, był świadkiem tego, jak
przemieniała się ona ze stanu stałego
w ciekły. Na własne oczy widział,
jak Pan Bóg przekracza prawa
natury, które sam ustanowił.

pielgrzymki
św. Jana Pawła II
do Polski
Ks. Michał Łos FDP

Spełnił
marzenie
i został
kapłanem
Matka
Boża
z Luján

Ma
wielką
moc

CUD

przemiany krwi

7555

numer

Treść wiadomości:
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7555 o treści MAT.RAFAEL.DN

(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto),

my!
kuje
Dzię
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Wyślij SMS-a pod numer

a otrzymasz niespodziankę.

A

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.
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Mężczyźni u tronu Królowej
MĘSKIE OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY
22 czerwca. Jasna Góra znów oblężona. Pod Wałami Jasnogórskimi stoją tysiące mężczyzn. „Tym razem jednak nie chodzi o walkę, przemoc, zniszczenie.
Wręcz przeciwnie: mężczyźni przychodzą do Królowej, aby zawierzyć Jej swoje rodziny, miejsca pracy, przestrzenie odpowiedzialności. A mamy co powierzać!” – mówią organizatorzy „Męskiego oblężenia Jasnej Góry”. Hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa: „Powołani do męskości”.
Współczesna kultura atakuje wzorce męskości,
próbuje pozbawić nasze rodziny odpowiedzialnych
mężów i ojców, silnych obrońców, duchowych liderów. „Pragniemy, aby powszechną była praca duszpasterska wzmacniająca mężczyzn w naszych męskich
rolach i zadaniach” – podkreśla Andrzej Lewek i dodaje, że można się zastanawiać, czy przychodzenie do
kobiety z męskimi troskami jest dobrym pomysłem.
„Jednak możemy odwołać się do przykładu wielu wielkich i świętych Polaków, którzy pokazali nam wartość
takiego powierzenia. Możemy wskazać tu św. Jana
Pawła II, który zawierzył siebie i swój pontyfikat Matce
Chrystusa. Podobnie Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński zawierzył Maryi całą Polskę. Możemy
wymieniać dalej, wskazując o. Maksymiliana Kolbego,

Oddajemy w Wasze ręce już szósty w tym roku numer „Dobrych
Nowin”. Ewangelizujemy
z rozmachem – od początku 2019 r. wydaliśmy

Jak to zrobić?

nizowali „Oblężenie Jasnej Góry”, wydaliśmy dodatkowe egzemplarze „Dobrych
Nowin”. Zapotrzebowanie jest jednak
ogromne, więc prosimy o pomoc w sfinansowaniu kolejnych numerów.
Jednocześnie przypominamy, że obecny numer jest podwójny – wakacyjny. Kolejny ukaże się pod koniec sierpnia. W tym

B E Z P Ł A T N A

Zostań mecenasem – podejmij decyzję, że każdego
miesiąca wpłacisz 25, 50, 100, 150 lub 200 zł.
Przy pierwszej wpłacie zaznacz „Mecenas”.
To pomoże nam planować kolejne nakłady
miesięcznika.
Wpłać choćby najdrobniejszy datek – każde 25 groszy
to kolejny egzemplarz „Dobrych Nowin”.

Jestem
księdzem!

Poruszające relacje i filmy ze
święceń można zobaczyć na
stronie internetowej: orione.pl
oraz Facebook.

Ten pełen radości i łez okrzyk wydobył się z ust ks. Michała Łosa FDP. Choremu na
raka klerykowi przebywającemu na oddziale onkologii warszawskiego szpitala
święceń kapłańskich udzielił bp Marek Solarczyk. Wydarzenie to miało miejsce we
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, 24 maja br. Stało się to na specjalną prośbę skierowaną do Ojca Świętego Franciszka, który niemalże natychmiast udzielił wszelkich niezbędnych dyspens, aby można było udzielić
w trybie nadzwyczajnym sakramentu kapłaństwa osłabionemu chorobą orioniście.
u źródeł takich pragnień. Odpowiedział
z pokorą i prostotą serca: „Zawsze chciałem być księdzem. Od dziecka, kiedy
byłem ministrantem, kiedy moje młode
życie było związane z Kościołem, bardzo
tego pragnąłem. Dzisiaj nie wiem, jakie
będą owoce tych moich święceń w takich okolicznościach, muszę to wszystko
jakoś sobie jeszcze poukładać”.

i rozdaliśmy już ponad MILION DWIEŚCIE
egzemplarzy naszej gazety. Można ją otrzymać w najróżniejszych miejscach nie tylko
w Polsce, lecz także poza granicami naszego
kraju. Jest tak popularna i oczekiwana, że znika z naszego magazynu zaledwie w trzy dni!
W tym miesiącu dzięki darowiźnie
przekazanej od mężczyzn, którzy zorga-

Drodzy Czytelnicy!

czasie zapraszamy Czytelników na nasz
fanpage – tam zamieszczamy różne nowinki, bieżące informacje i zdjęcia.
Tymczasem życzę dobrych wakacji.
Do zobaczenia w sierpniu!
Małgorzata Pabis

Dołącz do nas! Zostań wydawcą „Dobrych Nowin”!

Brata Alberta Chmielowskiego, ks. Jerzego Popiełuszkę” – podkreśla.
W liście zapraszającym na wydarzenie ks. abp Stanisław Gądecki napisał, że owocem udziału w nim „winno być umocnienie w powołaniu, a także zaangażowanie w tworzenie męskich środowisk wiary w parafiach
w całej Polsce”.
Męskie oblężenie Jasnej Góry odbywa się już po
raz trzeci. Celem tej pielgrzymki jest umocnienie mężczyzn w powołaniu według Bożego planu oraz wzbudzenie pragnienia zaangażowania w życie wiarą. Doświadczenie poprzednich dwóch lat pokazuje, że ta
pielgrzymka stała się zaczynem dla powstania wielu
męskich inicjatyw w parafiach.
mp

Stało się. Byłem świadkiem niecodziennej okoliczności udzielenia święceń na łóżku szpitalnej izolatki 31-letniemu klerykowi trzeciego roku seminarium księży orionistów, którego znałem
wcześniej jako Michała. Bardzo pragnął
zostać kapłanem. Dzisiaj mówię już do
niego ze wzruszeniem i szacunkiem:
„księże Michale”. Zapytałem go, co stało
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Pan Bóg pozwolił mi uczestniczyć
we fragmencie „nieba na ziemi” – takie mam osobiste odczucie i odbiór
uroczystości, którą również internauci oglądali poprzez transmisję w mediach społecznościowych.
Kto oglądał, mógł usłyszeć żart
księdza biskupa: „Co jak co, ale prymicje, to ty sobie umiesz zorganizować...”.

Rzeczywiście tak było. Błogosławieństwo prymicjanta rozlało się rzeką, gdyż
ilość odsłon transmisji i relacji sięga już
setek tysięcy. Dzisiaj ta rzesza wiernych
gorliwie modli się za ks. Michała.
„Bierz udział w trudnościach i przeciwnościach, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tm 2,3) – to fragment, który
ks. Michał wybrał na cytat obrazka prymicyjnego. Zmobilizował w ten sposób tyle
osób do modlitwy. To już samo w sobie
ma wymiar potężnych rekolekcji, jakie
dostaliśmy poprzez jego kapłaństwo:
wierzący i niewierzący. Pośród setek pozdrowień, jakie otrzymuje ks. Michał,
napisała do mnie pewna kobieta, która
przyznała, że nie jest gorliwą katoliczką,
ale jest tak poruszona całą sytuacją, że nie
mogła zasnąć, widząc i czytając to wszystko, więc „musiała” się wieczorem pomodlić. Takich przypadków i świadectw jest
dużo w te dni. Wielu poprzez osobę chorego, słabego neoprezbitera zwróciło się
po łaski do samego Chrystusa. Teraz, gdy
kapłani są tak mocno atakowani z każdej
strony, to wydarzenie nabiera szczególnego wymiaru i znaku czasu. Jest darem
dla wszystkich – duchownych i świeckich.
Ciężka choroba przerwała normalną
formację ks. Michała. Bóg miał na jego

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Rafael

życie inny plan. Wpłynął na nas wszystkich, a poprzez to i na nasze stereotypy
myślenia o Nim. Oby wielu tak bardzo
chciało realizować swoje powołanie jak
on tego pragnie...
Znając złożoną historię życia Michała, a teraz krzyż choroby, jakiego
doświadcza, obserwując jego pokorę
i cichość, a jednocześnie pogodę ducha
i spokojne serce w nim, mogę tylko zadać sobie pytanie: gdzie jestem na drodze mojej wiary i jaka ona jest?
Mariusz Talarek, świadek święceń
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Darowiznę możesz wpłacić przelewem na konto:
Stowarzyszenie Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
Numer konta:

84 1240 4719 1111 0010 6606 0265

W tytule: Darowizna na cele statutowe – Dobre Nowiny

do

Joey

Zdjęcia Mariusz Talarek

Ks. bp Marek Solarczyk udziela świeceń kapłańskich
klerykowi Michałowi

ADRES REDAKCJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Prawdziwa historia
Od czerwca film na grupowe pokazy specjalne.
Zorganizuj pokaz w kinie.

/FilmyKtoreZmieniajaZycie

Wszelkie informacje:
Małgorzata Myśliwa-Strejczyk
malgorzata@rafael.pl, tel 505 874 490

www.rafaelfilm.pl

www.rafaelfilm.pl/nasze-filmy

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

BIURO REKLAMY:
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
FUNDRAISING I ZAMÓWIENIA GAZETY:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

fot. Adam Bujak
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Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
40.
TEJ ZIEMI!
rocznica pierwszej pie lgrzymki Jana Pawła II do Polski

2 czerwca 1979 r. we wszystkich kościołach w Polsce zabiły dzwony. W ten sposób przywitano Karola Wojtyłę, który po
227 dniach od swojego wyjazdu z Krakowa do Watykanu powrócił do Ojczyzny, ale już jako papież Jan Paweł II. Na znak
powitania Ojciec Święty upadł na kolana i ucałował ziemię.

B

yła to w ogóle pierwsza
w historii papieska wizyta w Polsce. Pielgrzymka
przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia” („Ciesz się
Matko Polsko”). W czasie dziewięciodniowej pielgrzymki Jan
Paweł II odwiedził Warszawę,
Gniezno, Częstochowę, Kraków,
Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ.
Głównym celem papieskiej
wizyty było uczczenie św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona Polski, w 900. rocznicę jego
śmierci. Kościół chciał, żeby Ojciec
Święty wziął udział w krakowskich
uroczystościach odpustowych
w maju, ale nie zgodziły się na to
władze państwowe. Komuniści
widzieli w historii św. Stanisława
symbol konfliktu między władzą
świecką a Kościołem i obawiali się
masowych reakcji wiernych.
Obawy były słuszne, bo jak
się później okazało, papież Polak umocnił rodaków na tyle, że
byli w stanie przeciwstawić się
komunistycznej władzy w Pols
ce. Kilka miesięcy po papieskiej

pielgrzymce nad Wisłą zaczęły
się społeczne przemiany, które dały początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi
Zawodowemu
„Solidarność”
i w konsekwencji obaliły rządy
komunistów, dając przykład innym narodom Europy Środkowo-Wschodniej.
HISTORYCZNE SŁOWA
Już pierwszego dnia pielgrzymki, 2 czerwca 1979 r., padły historyczne słowa papieża,
które bardzo często i w różnych
kontekstach są cytowane. Na
placu Zwycięstwa w Warszawie
(dziś plac Piłsudskiego) Ojciec
Święty wzywał do politycznych
przemian w swojej Ojczyźnie,
a także do nawrócenia serc swoich rodaków: „Wołam, ja, syn
polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan
Paweł II, papież. Wołam z całej
głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Komuniści bardzo
obawiali się
pielgrzymki papieża Polaka za „żelazną kurtynę”. Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej przed papieską wizytą przestrzegał sam Leonid Breżniew, ówczesny przywódca Związku Radzieckiego.
W samym tylko Krakowie zaangażowano blisko pół tysiąca
tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy robili
wszystko, by ograniczyć liczbę
uczestników spotkań z papieżem
– np. przechwytywano i niszczono karty wstępu na Msze Święte
w Warszawie i w Krakowie. Mimo
stosowania przez władzę komunistyczną licznych utrudnień, we
wszystkich spotkaniach z Janem
Pawłem II w czasie tej pielgrzym-

Jan Paweł II podczas Mszy Świętej
w Nowym Targu:

SŁUSZNIE MÓWI SIĘ, ŻE RODZINA JEST PODSTAWOWĄ KOMÓRKĄ ŻYCIA
SPOŁECZNEGO. JEST PODSTAWOWĄ LUDZKĄ WSPÓLNOTĄ. OD TEGO, JAKA JEST
RODZINA, ZALEŻY NARÓD, BO OD TEGO ZALEŻY CZŁOWIEK. WIĘC ŻYCZĘ, AŻEBYŚCIE
BYLI MOCNI DZIĘKI ZDROWYM RODZINOM. RODZINA BOGIEM SILNA. I ŻYCZĘ,
AŻEBY CZŁOWIEK MÓGŁ SIĘ W PEŁNI ROZWIJAĆ W OPARCIU O NIEROZERWALNĄ
WIĘŹ MAŁŻONKÓW – RODZICÓW, W KLIMACIE RODZINY, KTÓREGO NIC NIE JEST
W STANIE ZASTĄPIĆ. I ŻYCZĘ, I MODLĘ SIĘ O TO STALE, AŻEBY RODZINA POLSKA
DAWAŁA ŻYCIE, ŻEBY BYŁA WIERNA ŚWIĘTEMU PRAWU ŻYCIA. JEŚLI SIĘ NARUSZY
PRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA W TYM MOMENCIE, W KTÓRYM POCZYNA SIĘ ON
JAKO CZŁOWIEK POD SERCEM MATKI, GODZI SIĘ POŚREDNIO W CAŁY ŁAD MORALNY,
KTÓRY SŁUŻY ZABEZPIECZENIU NIENARUSZALNYCH DÓBR CZŁOWIEKA. ŻYCIE JEST
PIERWSZYM WŚRÓD TYCH DÓBR.. KOŚCIÓŁ BRONI PRAWA DO ŻYCIA NIE TYLKO
Z UWAGI NA MAJESTAT STWÓRCY, KTÓRY JEST TEGO ŻYCIA PIERWSZYM DAWCĄ,
ALE RÓWNOCZEŚNIE ZE WZGLĘDU NA PODSTAWOWE DOBRO CZŁOWIEKA.

AUDIENCJE DLA MŁODYCH
POD OKNEM
W Krakowie Jan
Paweł II spotkał się
na Skałce z młodzieżą. Entuzjazm był
ogromny, a młodzi ludzie
dosłownie oblepili okolicę – siedzieli na dachach
i drzewach. Papież odłożył tekst zaplanowanego
przemówienia i mówił
spontanicznie. „Wy macie
przynieść ku przyszłości
to całe olbrzymie doś
wiadczenie dziejów, któremu na imię Polska”.

9,90
Autor, korzystając z historycznych dokumentów, wnikliwie odtworzył przygotowania do
pielgrzymki dyskredytujące działania władz
komunistycznych, przebieg wizyty Jana Pawła II w rodzinnym kraju i zapis nastrojów panujących w polskim społeczeństwie.
RAFAEL, 13x20, s. 88, miękka

24,90

19,90

RODZINNE STRONY
Pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski stała się też podróżą sentymentalną za sprawą
odwiedzin miejsc bliskich Karolowi Wojtyle. Na trasie papieskiej
wizyty znalazły się m.in. rodzinne
Wadowice, gdzie w parafialnym

fot. Adam Bujak

Papież Jan Paweł II witany przez rodaków
na ulicach Warszawy, czerwiec 1979 r.

NARODOWE SANKTUARIA
Papież w czasie pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny pokłonił się trzem głównym patronom
Polski: św. Wojciechowi w Gnieźnie, św. Stanisławowi w Krakowie
i Matce Bożej na Jasnej Górze.
W Gnieźnie Jan Paweł II podkreślił jedność chrześcijańskich
narodów oraz rolę i zadanie Koś
cioła w obronie praw człowieka.
W Częstochowie dokonał aktu
zawierzenia Matce Bożej Kościoła w Polsce i na świecie, a także
Polski i całego świata. Wieczorem
odmówił z wiernymi Apel Jasnogórski, który zakończył wzruszającym śpiewem pieśni Była cicha
i piękna jak wiosna. W Częstochowie papież po raz pierwszy wziął
także udział w Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski, które zwołał kard. Stefan
Wyszyński. Ojciec Święty spotkał
się wówczas również z Radą Naukową KEP; na widok licznego
grona profesorów zareagował
żartobliwie w swoim stylu: „Jak
się tak rozglądnę dobrze po tym
towarzystwie, to widzę, że może
któraś z obecnych tutaj osób mogła mi kiedyś postawić pałę...”.

kościele Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny ucałował chrzcielnicę, przy której został włączony do
społeczności wiernych. W sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
do którego jako dziecko pielgrzymował ze swoim ojcem, Jan Paweł II modlił się przed obrazem
Matki Bożej Płaczącej. W napiętym harmonogramie pielgrzymki
znalazła się też chwila na modlitwę przy grobie rodziców i brata
na cmentarzu Rakowickim.
W byłym niemieckim obozie
Auschwitz-Birkenau papież Polak
modlił się w celi o. Maksymiliana
Marii Kolbego, którego później
ogłosił świętym. W Oświęcimiu
Ojciec Święty wraz z kapłanami – byłymi więźniami
hitlerowskich obozów koncentracyjnych – odprawił
także Mszę Świętą. Podczas
Eucharystii w Nowym Targu Jan
Paweł II zwrócił uwagę na wartość rodziny i ludzkiego życia. Po
Mszy Świętej papieski helikopter krążył nad Tatrami, żeby zapalony turysta jeszcze raz mógł
podziwiać piękno stworzenia.
Ojciec Święty w swoim stylu zażartował, że góry się „zawstydziły
i zasłoniły”, gdyż ledwie było widać tylko Gorce i Turbacz.

Jan Paweł II na Jasnej Górze:

JASNA GÓRA JEST SANKTUARIUM NARODU. TRZEBA PRZYKŁADAĆ
UCHO DO TEGO ŚWIĘTEGO MIEJSCA, ABY CZUĆ, JAK BIJE SERCE
NARODU W SERCU JEGO MATKI I KRÓLOWEJ. A JEŚLI BIJE ONO
TONEM NIEPOKOJU, JEŚLI ODZYWA SIĘ W NIM TROSKA I WOŁANIE
O NAWRÓCENIE, O UMOCNIENIE SUMIEŃ, O UPORZĄDKOWANIE ŻYCIA
RODZIN, JEDNOSTEK, ŚRODOWISK – TRZEBA PRZYJĄĆ TO WOŁANIE.
RODZI SIĘ ONO Z MIŁOŚCI MATCZYNEJ, KTÓRA PO SWOJEMU
KSZTAŁTUJE DZIEJOWE PROCESY NA POLSKIEJ ZIEMI. (...)
TUTAJ ZAWSZE BYLIŚMY WOLNI!”

Pamiątkowe wydanie przygotowane specjalnie z okazji okrągłej rocznicy pierwszej
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.„Niech zstąpi Duch Twój...” – te znamienne i prorocze słowa ożywają na nowo w bogato ilustrowanej historycznymi zdjęciami retrospekcji prezentującej wszystkie wizyty papieża Polaka w Ojczyźnie. Na opracowanie albumu, oprócz relacji z przebiegu pielgrzymek,
składa się kalendarium wydarzeń i – co najważniejsze – fragmenty nauczania dziś już
świętego Jana Pawła II, które wciąż okazuje się zaskakująco aktualne i ponadczasowe.
RAFAEL, 20,5x29, s. 112, twarda

Msza Święta na placu Zwycięstwa (dziś plac
marsz. Józefa Piłsudskiego), 2 czerwca 1979 r.

Zadzwoń i zamów!
Tel. 798 622 461

fot. Adam Bujak

ki wzięło udział ok. 10 mln rodaków – tylko na Mszę Świętą na
krakowskich Błoniach przybyły
2 mln wiernych.

Msza św. w Nowym Targu,
8 czerwca 1979 r.

To w czasie tej pierwszej
pielgrzymki do Polski papież
zapoczątkował tradycję spot
kań z młodzieżą „pod oknem
przy Franciszkańskiej 3”. Gdy
wracał wieczorami na nocleg
do krakowskiej kurii, tłum młodych nie przestawał go wywoływać. Ojciec Święty wychodził
do okna, dialogował z młodzieżą, żartował i śpiewał. „Jak

Jan Paweł II
podczas Mszy
Świętej na
krakowskich Błoniach:

byłem w Krakowie, to nigdy po
oknach nie łaziłem, a teraz, co
się ze mną stało?” – żartował.
Pierwsza papieska pielgrzymka do Ojczyzny zakończyła się Mszą Świętą na krakowskich Błoniach. Gdy Ojciec
Święty odlatywał z Balic, towarzyszył mu przejmujący śpiew
górali: „Góralu, czy ci nie żal...”.

Przemysław Radzyński

MUSICIE BYĆ MOCNI TĄ MOCĄ,
KTÓRĄ DAJE WIARA! MUSICIE BYĆ
MOCNI MOCĄ WIARY! MUSICIE BYĆ
WIERNI! DZIŚ TEJ MOCY BARDZIEJ
WAM POTRZEBA NIŻ W JAKIEJKOLWIEK
EPOCE DZIEJÓW. MUSICIE BYĆ
MOCNI MOCĄ NADZIEI, KTÓRA
PRZYNOSI PEŁNĄ RADOŚĆ ŻYCIA
I NIE DOZWALA ZASMUCAĆ DUCHA
ŚWIĘTEGO!
MUSICIE BYĆ MOCNI MOCĄ
MIŁOŚCI, KTÓRA JEST POTĘŻNIEJSZA
NIŻ ŚMIERĆ, JAK TO OBJAWIŁ ŚW.
STANISŁAW I BŁOGOSŁAWIONY
MAKSYMILIAN MARIA KOLBE. (...)
MUSICIE BYĆ MOCNI, DRODZY
BRACIA I SIOSTRY, MOCĄ TEJ WIARY,
NADZIEI I MIŁOŚCI ŚWIADOMEJ,
DOJRZAŁEJ, ODPOWIEDZIALNEJ,
KTÓRA POMAGA NAM PODEJMOWAĆ
ÓW WIELKI DIALOG Z CZŁOWIEKIEM
I ŚWIATEM NA NASZYM ETAPIE
DZIEJÓW – DIALOG Z CZŁOWIEKIEM
I ŚWIATEM, ZAKORZENIONY
W DIALOGU Z BOGIEM SAMYM:
Z OJCEM PRZEZ SYNA
W DUCHU ŚWIĘTYM – DIALOG
ZBAWIENIA

R E K L A M A
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Matka Boża z Luján

Matka Boga ma WIELKĄ MOC
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Szkaplerz noś, na różańcu proś!

Ks. José Daniel Blanchoud (z prawej) z o. Jerzym Twarogiem OFM

W nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. Matka Boża objawiła
się św. Szymonowi Stock, generałowi zakonu karmelitańskiego, i powiedziała: „Przyjmij, najmilszy synu,
Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego”.

Historia figurki

„Jestem świadkiem
różnych dzieł Bożych i działań Matki Bożej. Figurka
Matki Bożej Niepokalanego
Poczęcia ma 400 lat i wciąż
jest czczona, uwielbiana
przez Argentynę, Paragwaj i Urugwaj. Jest patronką tych trzech krajów” – mówi kapłan.
Ksiądz Blanchoud
podkreśla, że
w ostatnich latach
wielu ludzi otrzymało
łaski, modląc się przed

figurką Matki Bożej. Wielu korzysta
z olejku, który pobierany jest z lampki
świecącej się przed figurą Matki Bożej. „Jedna z łask dotyczy dzieciątka,
które było śmiertelnie chore, miało
wadę serca. Żyło jeszcze w łonie matki. Kobieta, która była w stanie błogosławionym, została namaszczona tym
olejkiem i chłopiec nie tylko, urodził
się zdrowy, lecz także bez żadnych
problemów ten cud został przedstawiony Kościołowi” – opowiada.
Jak wyznał nam ks. José, sam
także został uzdrowiony dzięki wstawiennictwu Matki Bożej z Luján.

„Kiedy miałem sześć miesięcy, bardzo poważnie zachorowałem. Moja
mamusia prosiła Maryję o uzdrowienie dla mnie. Mówiła: «Tak jak
Ty masz swojego syna Pana Jezusa,
to ja mam swojego. Wstaw się za
nim». Zostałem uzdrowiony i dziś
jestem bardzo szczęśliwy, bo całe
życie mam dwie matki: swoją i Matkę Bożą” – mówi.
Rektor z Luján podkreśla, że
w bazylice ma miejsce bardzo dużo
nawróceń. „Spowiadają się osoby,
które wiele lat nie korzystały z sakramentu pokuty. Ci, którzy wchodzą

do bazyliki, otrzymują pragnienie
przybliżenia się na nowo do Kościoła,
powrotu do niego – mówi i dodaje:
– Figurka Matki Bożej ma zaledwie
37 cm, a mimo że jest taka malutka,
ma moc Matki Boga”.
Bazylika w Luján

fot. Fernando bonsembiante /
Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

fot. arch. o. J. Twaroga OFM

Ksiądz José Daniel Blanchoud, rektor bazyliki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luján
(Argentyna), przybył w maju do Polski, aby przekazać szczególne relikwie. Kawałki sukni Maryi trafiły
do parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie w Warszawie i do parafii św. Jadwigi w Nowym Targu.

rozpoczęła się w roku 1630. Wówczas to Antonio Faría de Sa pragnął wybudować skromną kapliczkę dla uczczenia Królowej Aniołów, Matki Bożej
Niepokalanego Poczęcia. Poprosił więc przyjaciela z Brazylii, aby przysłał mu małą figurkę Maryi. Ów mężczyzna wysłał dwie figurki. W marcu 1630 r.
dotarły one drogą morską do Buenos Aires, skąd ruszyły na północ kraju. Po dwóch dniach podróży przewoźnicy zatrzymali się na nocleg w pewnym
folwarku w miejscowości Rosendo nad rzeką Luján. Gdy kolejnego dnia rankiem chcieli jechać dalej, woły, które ciągnęły wóz, nie ruszyły się z miejsca.
Próbowano różnych sposobów, ale bezskutecznie. Dopiero gdy pakunki zostały zdjęte z wozu, zwierzęta ruszyły z miejsca. Później spróbowano jeszcze
innego sposobu i okazało się, że kiedy na wóz włożono figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, transport ruszał z miejsca, a stał, gdy na wozie znalazła
się figurka Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Kiedy ludzie zorientowali się, co się dzieje, zgodnie krzyczeli: „Cud!”.
Uznano, że Matka Boża Niepokalanego Poczęcia pragnie pozostać w tym właśnie miejscu. Zbudowano tam najpierw kapliczkę, a z czasem powstało
sanktuarium narodowe. Dziś Matka Boża z Luján jest Opiekunką Argentyny.

Pocił się krwawym potem

Pierwszy cud

W 1745 r. ciężko zachorował
syn Sobieszczańskich – Jan Nepomucen. Jego stan był już tak ciężki, że wydawało się, iż kona. Wówczas Magdalena, pełna ufności
w Bożą pomoc, poprosiła męża,
aby do łóżeczka syna włożył obraz
Pana Jezusa Milatyńskiego. Ledwo
mężczyzna to uczynił, dziecko natychmiast powróciło do zdrowia
i „wyszło z kolebki”.
Z wdzięczności za doznany cud
małżonkowie ozdobili głowę Pana
Jezusa srebrną koroną i serduszkiem u boku. Od tego momentu
obraz wisiał w domowej kapliczce.

Jako że wieść o cudzie rozniosła się
po okolicy, do obrazu zaczęli przybywać ludzie, oddając cześć konającemu Chrystusowi.

Kolejne uzdrowienie

Dwa lata później syn Sobieszczańskich ponownie zachorował.
I tym razem o pomoc poproszono Chrystusa Milatyńskiego. Gdy
Magdalena błagała Jezusa o pomoc, miały miejsce cudowne zjawiska.
„Gdy dnia jednego, z niektórymi
domownikami swymi poszła Imć
Pani Cześnikowa do kaplicy, i mówiła im, aby krzyżem padłszy na
ziemię po pięć pacierzy mówili do
Pana Jezusa, prosząc o przywrócenie zdrowia dziecięciu, po których
skończonych, podniósłszy się z ziemi, na której leżeli, obaczyli wszyscy
krople krwawe z lewej ręki Pana
Jezusa spływające. Innego także
razu, gdy przed tymże obrazem odprawiano nabożeństwo i śpiewano
hymn: «O Gospodzie uwielbiona»,
widywany był promień jasny, z tegoż obrazu wynikający”.

Krwawy pot

Natychmiast wezwano proboszcza z Kamionki Strumiłowej –
ks. Jędrzeja Giżyckiego. Kiedy duchowny przybył na miejsce, także
stał się świadkiem cudownych zjawisk. Przedstawił je konsystorzowi
metropolitalnemu we Lwowie. Powołana została specjalna komisja,
która miała zbadać zdarzenie ze
wszystkimi szczegółami. I tak się
stało. Przesłuchano wielu świadków, przeprowadzono dochodzenie. Ludzie zaświadczali o cudach,
jakich doznali.

Obraz w kościele

W wigilię święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
14 sierpnia 1747 r. obraz został
przeniesiony z Nowego Stawu do
Milatyna. Od tej pory słynący łas
kami wizerunek konającego Zbawiciela znany był jako „Pan Jezus
Milatyński”. Często wierni nazywali go także Jezusem Miłosiernym.
W sanktuarium milatyńskim obraz
cieszył się wielkim kultem.

Relikwie

Jak powiedział nam ks. José Daniel Blanchoud, przyjechał do Polski ze specjalną misją: aby umocnić
dwie wspólnoty parafialne, w których są repliki figurki Matki Bożej
z Luján. Kapłan przywiózł z sobą
szczególne relikwie. „Każdego roku
nasza Matka Boża ma zmienianą
sukienkę. Przywiozłem z sobą dwa
kawałki tej sukienki, aby je przekazać dla dwóch kościołów, gdzie
w Polsce czczona jest Matka Boża
z Luján” – zaznaczył.

Przez cały ostatni rok Matka
Boża miała wyszyte na sukience
symbole spowiedzi świętej i chrztu
świętego. „Ta sukienka została pocięta na 70 tysięcy kawałków. Są
one specjalnymi relikwiami przyklejanymi na obrazki i rozdawanymi wiernym, pielgrzymom. Jeden
duży kawałek – z symbolem spowiedzi świętej – przywiozłem do
Polski i podarowałem kościołowi
w Warszawie, a drugi – z chrztem
– świątyni w Nowym Targu” – powiedział nam gość z Argentyny.

OBIETNICE SZKAPLERZNE
Kto w Nim umrze, nie dozna ognia piekielnego.
Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci.
Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała.
Uczestnictwo w dobrach duchowych całego zakonu
karmelitańskiego za życia i po śmierci.
ZOBOWIĄZANIA SZKAPLERZNE
Przyjąć szkaplerz z rąk kapłana i nosić go w dzień i w noc.
Modlić się każdego dnia modlitwą „nałożoną” przez
kapłana wraz ze szkaplerzem.
Naśladować Maryję i szerzyć Jej kult.
Pełnić uczynki miłosierdzia.

Uchodźca
z Milatyna

Kopia wizerunku znajduje się
w Kamionce Buskiej. W 1996 r.
świątynia została formalnie ustanowiona sanktuarium Pana Jezusa
Konającego z Milatyna. Rok wcześ
niej, w 1995 r., w uroczystej procesji została przeniesiona do niego
kopia cudownego obrazu Jezusa
Milatyńskiego, która znajdowała
się w kaplicy w Streptowie.

Szkaplerz jako dar ofiarowany przez
Maryję to środek do zapewnienia sobie szczególnej opieki Matki Bożej. Ten
miniaturowy „habit” może dziś przyjąć
każdy. Nie jest amuletem, ale znakiem
oddania się Maryi. Tarczą, która chroni
przed pokusami.
Szkaplerz stanowią dwa kawałki
brązowego sukna, które są połączone
tasiemką. Na jednym z nich znajduje się
wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, na drugim Matki Bożej Szkaplerznej. Gdy się go nakłada, jeden z płatków
opada na piersi, drugi na plecy.
Serce nabożeństwa szkaplerznego
stanowi oddanie się Chrystusowi na
wzór Maryi przez poświęcenie się na
Jej służbę, życie w zjednoczeniu z Nią
i naśladowanie Jej cnót.

„Noście zawsze szkaplerz święty. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie
i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku”.
Jan Paweł II

Zaproszenie do Krakowa

znajduje się kościół augustianów (ul. Augustiańska 7).
Jego skarbem są relikwie św. Rity i jej figura.

Namalowany na płótnie obraz ma 56 cm
szerokości i 73 cm długości. Pierwotne tło było
jasne lub blado-popielate, z czasem sczerniało.
Obraz miał być obmywany wodą lub winem, które później podawano chorym.
Na obrazie przedstawiony jest Pan Jezus
konający. Głowa Pana Jezusa, z której zwisają
długie włosy, opiera się na prawym ramieniu
poniżej poprzeczki krzyża. Głowę okala cierniowa korona, która rani skronie, powodując wypływ
krwi. Na twarzy Jezusa widać ogromne cierpienie.
Na szyi i lewym ramieniu widoczne są rany oraz ślady krwi. Z rąk, nóg i boku przeszytego włócznią także sączy się krew. Ciało Pana Jezusa jest ogromnie
naprężone i wygięte. Biodra okala skromna zasłona.

W 1920 r. cudowny
obraz Pana Jezusa Milatyńskiego został przywieziony
do Lwowa – mówiono wówczas,
że jest „uchodźcą” przed bolszewikami. Podczas drugiej wojny światowej najpierw obraz zakopano,
a następnie ukryto w kurii metropolitalnej we Lwowie. W 1945 r.
wizerunek Konającego Chrystusa wywieziono do Krakowa. Dziś
znajduje się on w ołtarzu bocznym
u Księży Misjonarzy na Kleparzu.

fot. M. Pabis

Na „Krakowskim Szlaku Świętych"

Pan Jezus Milatyński

Gdy pewnego dnia ludzie modlili się w kaplicy przed obrazem Pana Jezusa, zobaczyli krwawe krople spływające z lewej ręki Pana Jezusa. Innym razem widzieli jasny promień, który wychodził jakby
z obrazu. Wielu proszących Pana Jezusa konającego o pomoc otrzymało szczególne łaski. Historia
tego wizerunku jest niezwykle ciekawa.
Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego przywiózł z Rzymu ok. 1700 r. dominikanin i podarował go jako prezent ślubny swojej krewnej. Wizerunek przez całe lata znajdował się
w rękach prywatnych, przechodząc
z pokolenia na pokolenie. W 1734 r.
obraz Pana Jezusa Milatyńskiego
należał do Magdaleny Kucharskiej,
która mieszkała w Nowym Stawie
niedaleko Kamionki Strumiłowej.

fot. R. Krzeszowiak

W pierwszą sobotę po 16 lipca
w Sanktuarium Matki Bożej w Czernej
koło Krakowa odbywają się spotkania Rodziny Szkaplerznej,
które gromadzą czcicieli i noszących szkaplerz.
Podobne spotkania mają miejsce także w Sanktuarium Matki Bożej
w Zamartem koło Chojnic.

22

-go każdego miesiąca w kościele augustianów odprawiane są Msze święte połączone z obrzędem
poświęcenia róż (o godz. 7:00, 8:00, 12:00, 18:00 - lipiec
i sierpień, nie ma Mszy św. o godz. 8:00). Przed Mszą
św. o godz. 11:00 i 17:00 odbywa się nabożeństwo
z odczytaniem próśb i podziękowań zanoszonych do
Boga za wstawiennictwem św. Rity.
Św. Rita to włoska święta. Urodziła się w 1381 roku.
Była żoną i matką, a kiedy zmarł jej mąż została wdową,
a wkrótce potem zakonnicą-augustianką. Jest patronką...
patronką od spraw beznadziejnych.

Św. Rita wyprasza dla tych,
którzy ją o to proszą, wiele łask.

www.krakow.pl/1300,artykul,krakowski_szlak_swietych.html

8

czerwiec 2019

9

czerwiec 2019

Jedziesz na rowerze i chcesz
odmówić różaniec? Do tej pory
nie było to wcale takie łatwe.
Różaniec w formie obrączki
słabo się sprawdza. Klasyczny
też nie za bardzo. Sznur różańca może się wkręcić w szprychy lub w... dźwignię hamulca. To drugie przydarzyło się
w 2014 r. warszawskiemu fizykowi i inżynierowi Franciszkowi Rakowskiemu. Mężczyzna

fot. A. Szulc / b-Rose

nie mógł zahamować i o mało
co nie spowodował kolizji.
Podczas dalszej drogi zaczął
kombinować, jak rozwiązać ten
problem. Wymyślił b-Rose – niezwykły... różaniec rowerowy.
Urządzenie zaprojektowane
przez przyjaciela inżyniera Jana
Buczka, absolwenta wzornictwa
przemysłowego na ASP, nie jest
zbyt skomplikowane. Przypomina dzwonek rowerowy. Mon-

tuje się go na kierownicy. Podczas jazdy rowerzysta przekręca
kciukiem górną, ruchomą tarczę
z paciorkami, odliczając kolejne
„zdrowaśki”; obrócony krzyżyk
oznacza zakończoną dziesiątkę.
„Różaniec rowerowy to wynalazek nie tylko dla modlących się
rowerzystów. Chciałbym, aby był
zachętą dla tych, którzy modlą się
na różańcu, a nie są cyklistami, aby
zaczęli jeździć na rowerze, oraz dla

Rarytas nie tylko
dla syndonologów

Niesamowitą
kolekcję
zdjęć Całunu Turyńskiego
wykonanych w 1978 r. przez
Vernona D. Millera – fotografa
z Brooks Institute of Photography w Santa Barbara w Kalifornii – znaleźć można od
kwietnia tego roku na stronie
internetowej shroudphotos.com.
Co więcej, wysokiej jakości
zdjęcia można nie tylko przeglądać, lecz także bezpłatnie

fot. Sabina Waszczuk

Bóg wysłał po nich łódź!
To historia z gatunku zupełnie nieprawdopodobnych,
a jednak naprawdę się wydarzyła. Przeczytaj o tym, w jak
przedziwny sposób Pan Bóg
uratował dwoje amerykańskich nastolatków.
Z materiału wyemitowanego
w amerykańskiej lokalnej stacji
telewizyjnej WJAX dowiadujemy się, że 18 kwietnia br. dwoje
siedemnastolatków z Florydy:
Tyler Smith i Heather Brown, poszło popływać na plażę Vilano
koło St. Augustine. Warunki pogodowe nie były tego dnia naj-

fot. M. Pabis

naszej uwagi. Rozważniej jednak używać b-Rose’a na trasach
w miarę spokojnych, a nie wtedy, kiedy poruszamy się zatłoczoną miejską ulicą.
hb

lepsze, a silny prąd odepchnął
ich od brzegu i wyniósł na pełne
morze. Odziani tylko w stroje
kąpielowe, przemarznięci do
szpiku kości w lodowatej wodzie, przez ponad półtorej godziny walczyli o życie, próbując
utrzymać się na falach. Na dotarcie do oddalonego już o jakieś 2-3 km brzegu nie mieli najmniejszych szans. Tuląc się do
siebie, zaczęli się gorąco modlić
do Boga, aby ich uratował. „Jeśli
masz dla nas jakiś plan, to go
zastosuj! Ześlij nam coś” – krzyczeli. I wtedy na horyzoncie zamajaczyła łódź. Nastolatkowie
zaczęli rozpaczliwie krzyczeć
i płynąć w jej kierunku. Podróżujący jachtem mężczyźni chyba
tylko cudem ich usłyszeli. Sami
nie wiedzą, jak to było możliwe,
że krzyk przebił się przez szum
fal, świst wiatru i ryk silnika.
Zaczęli się rozglądać i wtedy
zauważyli wystające z wody ramię. Porwani przez fale pływacy

byli ok. 180 m za nimi. Żeglarze
– płynący z Delray na Florydzie
do New Jersey – zawrócili jacht,
za pomocą kamizelek ratunkowych i lin wciągnęli skostniałych
i sinych z zimna siedemnastolatków na pokład, a wezwana łódź
ratownicza zabrała ich na brzeg.
Młodzi ludzie zostali uratowani.
I może nie byłoby w tej historii niczego tak bardzo niezwykłego, gdyby nie fakt, że
łódź nosiła nazwę... „Amen”,
czyli: „Niech się tak stanie”! Zarówno nastolatkowie, jak i kapitan jachtu Eric Wagner nie mają
najmniejszych wątpliwości, że
z opresji wyratował ich sam
Bóg. „To był Bóg, nie znajduję
innego wytłumaczenia” – zaświadczał Smith wraz z Brown
w rozmowie z reporterami
telewizji WJAX. Wiadomość
o tym niezwykłym wydarzeniu
powtarzały później największe
amerykańskie media.
hb

Prezydent Brazylii
Jair Bolsonaro

31 maja w święto Nawiedzenia NMP biskupi i wierni
Kostaryki – niewielkiego państwa w Ameryce Środkowej
leżącego pomiędzy Nikaraguą
a Panamą – zawierzyli ten kraj
Maryi Dziewicy. Dziesięć dni
wcześniej pod płaszcz Maryi
schroniła się także Brazylia.
Biskupi i wierni Kostaryki
prosili Maryję o wstawiennictwo
za Kościół i ojczyznę w obliczu
trudnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Katolicy stanowią
ponad 65% pięciomilionowej
populacji Kostaryki.

21 maja o godz. 14.00
w Palácio do Planalto w Brasilii,
oficjalnej siedzibie prezydenta
Republiki Brazylii, przed wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej
dokonano aktu poświęcenia
tego kraju Niepokalanemu Sercu
Maryi. Wraz z bp. Fernando Rifanem, politykami i przedstawicielami różnych ruchów katolickich
uczestniczył w tej ceremonii
urzędujący od stycznia tego roku
prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. On też podpisał stosowny akt
konsekracji, o którego przyjęcie
zabiegali posłowie z Katolickiego
Frontu Parlamentarnego.
Osiem dni wcześniej brazylijska Izba Deputowanych złożyła
hołd Matce Bożej Fatimskiej.
Prezydent Bolsonaro jest baptystą, ale przyjaznym katolikom,
którzy w Brazylii stanowią większość mieszkańców (63% populacji), przeciwnikiem aborcji
i ideologii gender.
hb

W maju br. kościół Matki
Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu został oficjalnie ogłoszony Sanktuarium
Świętej Rity. Choć polskim
„matecznikiem” kultu najpopularniejszej włoskiej świętej
pozostaje krakowski augustiański kościół św. Katarzyny, nowosądecka świątynia
stała się tym samym pierwszym polskim sanktuarium
orędowniczki w sprawach
trudnych i beznadziejnych.
Kult włoskiej świętej zainicjowany został w Nowym Sączu w 1993 r. Właśnie wtedy
w specjalnej wnęce z prawej
strony ołtarza umieszczono
i poświęcono obraz świętej

pędzla Bernarda Wójcika. Wizerunek bardzo szybko zasłynął łaskami i cudami, które zaczęto wpisywać do specjalnej
księgi. Od 2016 r. w Nowym
Sączu znajduje się nowy relikwiarz z cząstką z odzienia
świętej, a w 2017 r. przy świątyni utworzono „ogród różany św. Rity”. Czciciele św. Rity
z Nowego Sącza i okolic,
a także pielgrzymi z odleglejszych miejsc Polski gromadzą
się w sanktuarium na specjalnej nowennie w drugi czwartek każdego miesiąca. Warto
przyjechać tu osobiście, ale
prośbę o wsparcie i pomoc
można przesłać do nowosądeckiego sanktuarium także

Ramos katolikiem!

przez internet za pośrednictwem strony sw-rita.pl.
Święta Rita żyła w latach
1381-1457. Zanim po przezwyciężeniu wielu trudności
została zakonnicą – augustianką w klasztorze w Cascii
– była żoną, matką i wdową.
Doświadczyła wielu cierpień
i upokorzeń. Pan Bóg obdarzył
ją stygmatem na czole. Jeszcze za życia zasłynęła cudami,
a prawdziwa rzeka łask nie
przestała płynąć także po jej
śmierci. Jej najbardziej znanym
atrybutem jest róża. Święty Jan
Paweł II nazwał św. Ritę „ekspertem od cierpienia”.
hb

fot. Abaca/East New

Zdjęcie autorstwa Secundo Pia
fot. Wikimedia Commons

pobrać i wydrukować na swój
prywatny użytek!
Znajdująca się na stronie
kolekcja 199 fotografii zawiera
zarówno pozytywy, jak i negatywy, zdjęcia czarno-białe i kolorowe, fotografie robione w świetle
ultrafioletowym, powiększenia
i zbliżenia m.in. twarzy, oczu,
rąk, śladów krwi, wosku, nadpaleń. Do zdjęć dołączone są informacje fotograficzne.
Autor zdjęć Vernon D. Miller
był oficjalnym fotografem naukowym amerykańskiego projektu badawczego Całunu Turyńskiego znanego pod nazwą
STURP. Podczas 120 godzin badań wykonano wówczas imponującą serię testów obejmujących różne części relikwii.
Warto nadmienić, że pierwszą fotografię Całunu wykonano
w 1898 r. Jej autorem był Włoch
Secondo Pia.
hb

Escape room w Łochowie łączy
również tradycję z nowoczesnością – znajduje się tam zarówno
rekonstrukcję wadowickiego pokoju Lolka, jak i nowoczesne multimedia. Jest także formą zbierania funduszy na szkolne potrzeby.
Jak się dostać do escape roomu
w Łochowie? Trzeba uzgodnić
termin i wpłacić 80 zł darowizny
na konto szkoły. Szczegóły można znaleźć na facebookowej stronie escape roomu „U Lolka”.
hb

fot. Xinhua News/East News

Na przejście escape roomu
grupy liczące od trzech do sześciu osób mają godzinę czasu.
Aby przejść przez trzy pomieszczenia nazwane Wadowicami,
Krakowem i Rzymem i się wydostać, muszą rozwiązać 16 zagadek
związanych z najważniejszymi
wydarzeniami z życia Karola Wojtyły – od jego dzieciństwa aż do
śmierci. Muszą się przy tym wykazać sprytem, spostrzegawczością,
logicznym myśleniem i umiejętnościami pracy zespołowej.

z Nowego Sącza

Kostaryka i Brazylia
pod płaszczem Maryi

Poznawaj papieża i... uciekaj
Wcześniej w łochowskiej
szkole podstawowej noszącej
imię papieża Polaka była Izba
Pamięci Jana Pawła II. Od lat
nikt już do niej nie zaglądał.
Nauczycielki wpadły wtedy na
świetny pomysł. Tak powstał
escape room „U Lolka” – pierwszy
w Polsce, a prawdopodobnie
i w Europie, pokój zagadek dotyczący papieża Polaka. W ten
sposób z życiem i nauczaniem
św. Jana Pawła II zapoznają się
dziś tłumy ludzi z całej Polski.

tych, którzy wprawdzie jeżdżą na
rowerze, a nie modlą się na różańcu, aby zaczęli się modlić. Jednym
słowem, mam nadzieję, że będzie
pomocny wielu, którzy szukają
sposobności i czasu do modlitwy”
– pisze Franciszek Rakowski na
stronie internetowej rozaniecrowerowy.pl.
Urządzenie jest bezpieczne,
a przesuwanie paciorków i modlenie się nie rozprasza zbytnio

fot. B. Gródek

Święta Rita

Różaniec dla cykli stów

Kibice piłkarscy znają go bardzo dobrze. 33-letni Hiszpan Sergio Ramos właśnie został katolikiem!

Kapitan Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii przyjął sakrament chrztu świętego w kościele Matki Bożej
z Moraleja w Madrycie. Stało się to 13 maja w święto Matki Bożej Fatimskiej w czasie prywatnej Mszy Świętej
o godz. 21.30. W cichej ceremonii uczestniczyło ponoć jedynie dwóch księży i trzy towarzyszące piłkarzowi osoby.
Światowej klasy obrońca zamierza teraz zrobić kolejny krok. Będzie nim ślub kościelny z wieloletnią partnerką – dziennikarką Pilar Rubio, z którą ma troje dzieci: Sergio, Marco i Alejandro. Para zaplanowała tę ceremonię na 15 czerwca. Zaślubiny mają się odbyć w Kaplicy Królewskiej katedry w Sewilli. Wszystko wskazuje
na to, że Ramos podszedł do przyszłego ślubu bardzo poważnie, bo przecież aby zawrzeć z katoliczką ważny
ślub kościelny, nie musiał zostawać katolikiem.
hb

strony przygotował Henryk Bejda
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Bóg przekracza prawa,
które sam ustanowił, które
rządzą światem. Co chce
nam przez to powiedzieć?

On jest Bogiem...

P

roszę pytać o to raczej teologów.
Moim skromnym zdaniem laika
chyba chce, żebyśmy zrozumieli, że
to On jest Bogiem, a nie my. No i to,
że to On jest wszechmocny, że nie
ma dla Niego niczego niemożliwego, że jeśli zechce, może wskrzesić
zmarłego albo sprawić, że człowiek

On jest Wszechmocny

Może zacznijmy naszą roz
mowę od tego, czym są re
likwie.

R

elikwie to cząstki doczesnych
szczątków osób uznanych przez
Kościół za święte lub błogosławione oraz przedmioty, które miały
styczność z tymi osobami. Do relikwii zalicza się również przedmioty – zazwyczaj są to skrawki materiałów – którymi dotknięto ciał
lub kości świętych po ich śmierci.
Te ostatnie nazywane są relikwiami trzeciego stopnia, podczas gdy
dwa pierwsze rodzaje są relikwiami
pierwszego i drugiego stopnia.
Relikwie czczono w Kościele od zarania jego dziejów, wyrażając w ten
sposób m.in. wiarę we wstawiennictwo świętych u Boga i w świętych obcowanie – w stałą łączność,
którą my, żyjący na ziemi członkowie Kościoła, mamy z naszymi poprzednikami w wierze – tymi, którzy cieszą się już szczęściem w niebie lub cierpią jeszcze w czyśćcu.
Katechizm Kościoła Katolickiego
w czci oddawanej relikwiom widzi
jedną z form pobożności, w której znajduje wyraz „zmysł religijny
ludu chrześcijańskiego”.

Rozpuści się czy nie? Mówię
oczywiście o krwi św. Ja
nuarego. Neapolitańczycy
czekają na to w wielkim na
pięciu. Dlaczego?

J

eśli w dniu, w którym to ma nastąpić, krew się nie rozpuści neapolitańczycy uważają to za ostrzeżenie; wierzą, że jest to zły znak, że
niechybnie niedługo zdarzy się
coś niedobrego, że nastąpi jakaś
katastrofa o wymiarze lokalnym
lub nawet globalnym. Modlą się
też intensywnie, by święty poprzez
swoje wstawiennictwo u Boga wyprosił oddalenie nieszczęścia, a poprzez rozpuszczenie się krwi dał
im znak, że wciąż ich kocha i wciąż
wstawia się za nimi u Boga.

39,90

34,90

Dlaczego w swojej najnow
szej książce zajął się Pan re
likwiami krwi?

W

ydawca, z którym od lat
współpracuję, zaproponował mi zajęcie się sprawą cudownej przemiany krwi św. Januarego, do której trzy razy w roku

Zadzwoń i zamów!
Tel. 798 622 461

Cud czy nadzwyczajne
zjawisko? Rozmawiał Pan
z wieloma osobami, któ
re są „znawcami” tego, co
dzieje się z krwią świętych?
Dlaczego krew świętych
zmienia stan ze stałego
w ciekły i odwrotnie?

W

iele ludzi wierzy, że to cud.
Hierarchowie Kościoła wolą
mówić o „nadzwyczajnym zjawisku”
(tak zresztą jest i w Polsce, gdzie
to, co wydarzyło się w Sokółce czy
Legnicy, nazywa się nie cudem,
ale „wydarzeniem eucharystycznym”). Inni twierdzą, że „krew tak
ma” – że to naturalne zachowanie
krwi w zamkniętych szczelnie pojemnikach. Nawet jeśli to ci ostatni
mieliby rację, to i tak w przypadku
tych przemian wciąż pozostawałoby wiele pytań i kwestii, których nadal nie sposób naukowo wyjaśnić
i według mnie wciąż pozostanie
w tych przypadkach sporo miejsca
na „palec Boży”, na Jego nadzwyczajne działanie. Notabene, są i tacy
sceptyczni naukowcy (choć w tym
przypadku słowo to należałoby
brać raczej w cudzysłów), którzy dowodzą, że w ampułce z krwią św. Januarego (a ich zdaniem mogłoby

bez nogi następnego ranka obudzi
się z nową odrośniętą nogą. Jeśli On
– Bóg – zechce... Bo to On, a nie my
czy szatan jest Panem i to On rządzi
stworzonym przez siebie światem,
a prawa, które sam ustanowił, sam
może zmieniać.

W trakcie swojego śledz
twa dotyczącego przemian
krwi był Pan w kilku mias
tach Włoch, w Hiszpanii. Co
Pana najbardziej uderzyło,
wzruszyło?

W

Z Henrykiem Bejdą, autorem książki Krew świętych
i jej tajemnice, rozmawia Małgorzata Pabis.
dochodzi w Neapolu. Badając
tę kwestię, szukając kontaktów
i zbierając materiały na ten temat,
zdałem sobie jednak sprawę, że
to przecież jedynie „czubek góry
lodowej” – że podobnych przypadków niezwykłych przemian
relikwii krwi jest dużo więcej. Stąd
zaproponowałem włączenie do
książki także śledztw dotyczących
„krwawych” relikwii św. Wawrzyńca, św. Panteleona czy – mających
nieco inny wymiar – św. Filomeny.
Już w trakcie zbierania materiałów
we Włoszech doszły kolejne fascynujące przypadki, m.in. dotyczący
krwi św. Cyriaka z Rzymu.
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Ksiądz prałat Vincenzo De Gregorio ukazuje
wiernym relikwiarz z rozpuszczoną krwią
św. Januarego

tak być także w przypadku innych
tego typu relikwii) w ogóle nie ma
krwi, ale „krwiopodobny” płyn tiksotropowy, że to jedna wielka mistyfikacja. Jeden z naszych rozmówców
– prof. Giuseppe Geraci z Neapolu,
bardzo rzetelny naukowiec – dowiódł jednak, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że ampułka z neapolitańskiej katedry zawiera krew,
a ci, którzy mówią w tym przypadku
o jakimś sztucznie wytworzonym
płynie, kierują się raczej antykościelnymi uprzedzeniami niźli chęcią dotarcia do prawdy.

Czy nie uderzyło Pana to,
że badał Pan zjawiska doty
czące męczenników Kościo
ła pierwszych wieków?

N

iezwykłe zjawiska związane
z krwią męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa są
przypadkami najbardziej spektakularnymi, od wieków opisywany-

Procesja z relikwiarzami św. Januarego po wąskich uliczkach Neapolu

mi i obserwowanymi, a co więcej,
narosło wokół nich wiele tradycji
i zwyczajów, które same w sobie są
i piękne, i frapujące. Potwierdza to
również fakt, że już w pierwszych
wiekach istnienia Kościoła relikwie
świętych – zwłaszcza męczenników, którzy przez sam akt oddania
życia za wiarę i Chrystusa szli pros
to do nieba – były „w cenie”, że je
pozyskiwano i czczono. Z drugiej
strony do nowszych relikwii krwi,
która zbierana była od ludzi uważanych za świętych zarówno po ich
śmierci, jak i jeszcze za życia, także
w innych okresach historycznych,
trudno dziś dotrzeć. Zresztą wiele
z nich bezpowrotnie zaginęło. Dodam, że dzisiaj każdy z nas może
np. obserwować, co dzieje się
z krwią św. Jana Pawła II. Ameryki
w tym przypadku raczej nie odkryjemy, bo do tej krwi dodano środka
zapobiegającego krzepnięciu, ale
przyjrzeć się można.

e Włoszech zawsze porusza mnie radość wiary.
Może faktem jest, że i tam
narasta laicyzacja, może
– tak jak w całej Europie
– wiara Włochów także
staje się coraz bardziej
powierzchowna i nieprzemyślana, ale mimo
to da się tam odczuć, że
w żyłach wielu z nich wciąż
płynie dobra „katolicka”
krew, wielu ludzi wciąż tam
jeszcze wierzy – wiarą prostą
i może nawet nieco zabobonną,
ale żarliwą. Kocham te ich religijne
długie i hałaśliwe fiesty i procesje.
Jeśli chodzi o Hiszpanię, to
wiara Hiszpanów i ich sposób
zachowywania się w ko-

ściołach wydały mi się bardzo podobne do naszych. W kraju tym
– na co zresztą byłem przygotowany – da się jednak odczuć potężną inwazję neomarksistowskiej
ideologii gender i już w czasie
zbierania przeze mnie materiałów
w Madrycie dostrzegalna była jej
nachalność (chociażby „homosygnalizatory” na przejściach dla
pieszych czy liczne tęczowe flagi).
Nie mam jednak wątpliwości, że
i tam w końcu Niepokalane Serce
Maryi zwycięży! Bo przecież mimo
że laicyzacja i genderyzm święci
tam swoje triumfy, to jednocześnie w tejże samej Hiszpanii liczba członków bractw pokutnych
wzrosła z ok. miliona w 1998 r. do
trzech milionów dzisiaj! To daje do
myślenia. Jednym słowem – jak pisał św. Paweł – „gdzie wzmógł się
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała
się łaska”.

Relikwiarz z krwią św. Wawrzyńca przechowywany w Amaseno

Wiem, że sam ma Pan reli
kwie kilku, a może nawet go Popiełuszki, św. Jana Pawła II, nowskiego. Święci są dla mnie
kilkunastu świętych. Dla bł. Hanny Chrzanowskiej. Nie roz- wielkimi wzorami, a poprzez ich
czego? Które są najbliższe? staję się jednak właściwie nigdy relikwie łatwiej poczuć ich bli-

M

am całkiem sporo relikwii
– oczywiście głównie są to
relikwie trzeciego stopnia. Najbliższe są mi bez wątpienia relikwie
polskich świętych: bł. ks. Jerze-

z noszonym na szyi – otrzymanym
swego czasu od sióstr służebniczek – medalikiem zawierającym
relikwie drugiego stopnia (drzazgi z trumny) bł. Edmunda Boja-

skość i opiekę.

Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia Henryk Bejda

R E K L A M A
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Weronika Kostrzewa Radio Plus

Kapliczki dające nadzieję
W Fatimie w 1917 r. Matka Boża objawiła się trzem pastuszkom. Ukazując im swe Serce otoczone koroną z cierni, powiedziała, że Jezus
chce ustanowić i rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca w celu nawrócenia wielu i ustanowienia tak uprag
nionego przez ludzkość pokoju.

Proboszczowie pragnący, aby kapliczki pielgrzymowały w ich parafiach, oraz wierni, którzy chcieliby współpracować z Apostolatem, mogą się skontaktować z Heroldami Ewangelii lub z opiekunem Apostolatu Kapliczki
w Polsce ks. Andrzejem Juńczykiem.
Te l efon: + 48 48 661 17 60 , e - ma il: heroldowie. ewangelii@gm ail. com

Herodion:
W odległości 8 km na południowy wschód od Betlejem na
półpustynnym wzgórzu wznosi się
usypany ludzką ręką kopiec o wysokości ponad 100 m (razem ze
wzgórzem dochodzi do wysokości
758 m n.p.m.), wyglądem przypominający wulkan. Ma kształt ściętego stożka i obwarowany jest dwoma murami. Dolny mur biegnie
u podnóża usypanej góry, drugi
zaś na jej szczycie, kryjąc obronną
cytadelę, zamek i pałac zarazem.
Herodion to jedna z twierdz
Heroda Wielkiego (72. króla panującego od 37 do 4 r. przed Chr.), do
których nieustannie po kolei uciekał ogarnięty panicznym lękiem
przed śmiercią (inne to Kypros koło
Jerycha, Macheront, Massada). Miał
przecież na sumieniu – by wspomnieć najważniejsze – morderstwo
54 członków Sanhedrynu, żony Mariamme, jej matki i brata oraz szwagra i trzech swoich synów.
Ogromną fortyfikację zaczęto
wznosić w 24 r. przed Chr. Prace
nad nią trwały dziewięć lat. W 15 r.
przed Chr. zakończono całą budowę wzniesieniem wielkiego teatru

na przyjęcie Marka Agryppy, wybitnego polityka, dowódcy, a zarazem zięcia cesarza Augusta, któremu Rzym zawdzięcza Panteon
(27 r. przed Chr.).
Potężny mur obronny wzniesiony na szczycie wraz z czterema (jedna większa, trzy mniejsze)
basztami obserwacyjno-obronnymi strzegł – ukrytej jakby w kraterze wulkanu – luksusowej rezydencji ustawionej na odludziu.
Dzięki ekspedycjom archeologicznym możemy dziś oglądać
miejsca po imponujących apartamentach, łaźniach i basenach
kąpielowych, po których można
było pływać nawet łódką.
Odkryto zacienione przed słońcem krużganki, a nawet gaj oliwny
z ogrodem i synagogę. Wielka sala
bankietowa, w której Herod urządzał wystawne uczty, mogła pomieścić kilkaset osób. Herod, który
nie lubił Jerozolimy, chętnie przebywał w tej rezydencji, odległej zaledwie kilka kilometrów od stolicy.
Według komentatorów to właśnie
tam Herod „popadł w straszną
złość i rozkazał pozabijać w Betle-

stąd wyszedł nakaz
rzezi Niewiniątek
jem i okolicy wszystkie dzieci niemające jeszcze dwu lat, zgodnie
z rachubą czasu podaną mu przez
Mędrców” (Mt 2,16).
W usypanej górze znajdowały
się liczne tajemne schowki i wejścia, a także olbrzymie cysterny
na wodę. Tam też Herod zaplanował i urządził dla siebie miejsce
pochówku, do którego według historyka Józefa Flawiusza przetransportowano i gdzie złożono jego
ciało po śmierci w Jerychu w 4. r.
przed Chr.
W latach 1962-1967 wykopaliska na Herodionie prowadziła franciszkańska szkoła biblijno-archeologiczna z Jerozolimy (Studium
Biblicum Franciscanum) pod kierunkiem o. prof. Virgilio Corbo, odkrywcy m.in. domu św. Piotra w Kafarnaum. Po wojnie sześciodniowej
w 1967 r. prace badawcze przejęli
Izraelczycy. Od 1972 r. przez 38 lat
prowadził tam wykopaliska jeden
z największych archeologów badających czasy Heroda prof. Ehud Necer z Uniwersytetu Hebrajskiego,
który zginął nagle w 2010 r., spadając podczas prac wykopaliskowych

do głębokiego dołu. Szczęśliwie
trzy lata wcześniej zdążył odkopać
grób Heroda.
Herodion – imponująca budowla: pałac i zamek zarazem, miał
krótką historię. Pod koniec życia
Herod – opanowany obsesją zamachu na niego – kazał zniszczyć
teatr, by podwyższyć wały obronne na kopcu. Dalsza dewastacja nastąpiła podczas antyżydowskiego
powstania w latach 66-70, kiedy to
zeloci (fanatyczna sekta żydowska)
urządzili sobie tam kwaterę i rozbili
w 68 r. sarkofag Heroda na kawałki
w zemście za kolaborację władcy
ze znienawidzonym Rzymem. Dalszej dewastacji dokonali żołnierze
Tytusa, który po zniszczeniu Jerozolimy ze swoją furią niszczycielską
dotarł i tam.
Ostatecznie cała imponująca
fortyfikacja legła w gruzach podczas ostatniego antyrzymskiego
powstania, którym stamtąd wła-

w ewangelizacji rodzin, które obecnie tak potrzebują pomocy, szczególnie duchowej, niosącej im pokój,
pojednanie w prawdziwej miłości
chrześcijańskiej, przez rozpowszechnianie wśród nich nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi.
NA CZYM POLEGA APOSTOLAT
Apostolat Kapliczki funkcjonuje w parafii i dla parafii. Właśnie
dlatego jego członkowie powinni
współpracować z proboszczem,
któremu powierzono prowadzenie
wiernych ku świętości.
Apostolat Kapliczki składa się
z grup 30 rodzin. Grupa otrzymuje jedną kapliczkę Niepokalanego
Serca, która pielgrzymuje wśród
swych członków. Każda rodzina
w określonym dniu miesiąca gości
kapliczkę w swoim domu. W tym
dniu rodzina zgodnie ze swoimi
obowiązkami i możliwościami sta-

Pytania od naszych Czytelników
Drogi Grzegorzu!
W twoich pytaniach zdaje
się, że zestawiasz dwa porządki
razem: geograficzno-historyczny z filozoficzno-teologicznym.
Z jednej strony stosujesz termin
„raj”, który pojawia się w poemacie początków księgi Genezis,
a także odnosi się ogólnie do stanu szczęśliwości egzystencji ludzkiej, z drugiej strony pojawia się
pytanie o „istnienie naprawdę”,
o „miejsce na ziemi” i o „teraz”.
Takie zestawienia są generalnie zmorą rodziców i nauczycieli, którzy gimnastykują się, jak
by tu odpowiedzieć o trudnych
sprawach w języku zadającego
pytanie. Najczęstsza konsternacja występuje przy zapytaniu
dziecka: „Tato, gdzie jest niebo?”.
Zwykle bywa ono skwitowane
krótką odpowiedzią: „Daj mi spokój, nie mam czasu na głupoty...”.
Dziecko więc mylnie może dojść
do wniosku, że niebo jest głupotą. Z biegiem czasu takie pytania
mogą się stać narzędziem drobnych prowokacji uczniowskich,
jeśli lubimy albo nie lubimy nauczyciela i chcemy, by się trochę
pogimnastykował lub zwrócił

Czy raj istniał naprawdę? Czy było to miejsce na ziemi? Co się z nim stało?
Gdzie jest teraz? Grzegorz

na nas uwagę. Uczeń
więc z triumfującą
miną zapytuje siostrę
katechetkę, gdzie jest
Pan Bóg, skoro Go nie
widać... Zwykle bystra
siostra
odpowiada:
„A czy rozum twój widzisz?”. No i zaczyna się
zabawa ;)
Uważam jednak, że kto stawia pytania, nie błądzi... i chciałbym wraz z Tobą poszukać odpowiedzi! Jednak wolałbym,
żebyś się zaangażował w to poszukiwanie i nie podam gotowej odpowiedzi, lecz najpierw
zapytam Ciebie: jak sądzisz, do
jakiego gatunku literackiego
należy poemat o początku?
Kiedy został spisany? Jaki język
zastosował autor poematu? Czy
zamierzał przekazać prawdę
historyczną o praczłowieku, czy
też zamierzał się wypowiedzieć
o jego głębokich dylematach
egzystencjalnych? Wreszcie, czy
nazwy rzek, których użył, miały
swój odpowiednik w jego geograficznym świecie, czy też miały znaczenie poetyckie? I na sam
koniec, czy sądzisz, że ów autor

biblijny sprzed półtora tysiąca lat chciał, by
czytelnik pod wpływem
lektury poematu rozpoczął wędrówkę turystyczną w celu zapoznania się z rajem?
Księga Rodzaju (po
hebrajsku zwana „BERESZIT”, czyli „na początku”) rozpoczyna się od pięknego poematu, który poprzez symboliczną
opowieść oddaje prawdę o „POCZĄTKU”, jakim jest on w oczach
Stwórcy. Raj stanowi „topos”, czyli
symboliczne miejsce akcji, w której objawia się prawda o mnie
jako człowieku. Otóż ten właśnie
raj doświadczam w sobie jako
szczęście przebywania z Bogiem,
który „przechadza się po ogrodzie w porze powiewu wiatru”,
ale też jako „raj utracony”, który
na skutek mojego nieposłuszeństwa Bogu zamyka się dla mnie
ukrytego głęboko przed Nim
w szuwarach swojego zabłąkania. Wreszcie, raj przeżywam jako
obietnicę, której już teraz mogę
kosztować, gdy dzięki miłości
mojego Zbawcy mogę w Bogu
„eucharystycznie mieszkać”!

Widzisz więc, że raj istnieje
jako rzeczywistość doświadczalna, jednak geograficzno-historycznie nieoznaczalna, dlatego
na twoje pytania tak postawione
nie ma sensownej odpowiedzi.
Sprzeczne konstatacje są równie
sensowne co bezsensowne: raj
istniał i nie istniał, był w jakimś
miejscu na ziemi i nie było go
w ogóle, jest obecnie i nie jest...
W pewnym sensie podobnie
ma się z pytaniem: jaki kolor ma
akord E-dur?
Pozostaje jeszcze filozoficzna składowa twoich pytań. Co
według Ciebie znaczy „istnienie
naprawdę”? Bardzo chętnie bym
o tym podyskutował. Czy pojęcie
„istnienia naprawdę” pokrywa się
u Ciebie całkowicie z istnieniem
w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, tu i teraz?
Niestety „pismo” nie jest rajskim wymysłem... i nie usłyszę
twoich cennych odpowiedzi,
a muszę już kończyć. Więc życzę, byś tu i teraz każdego dnia
odkrywał raj w twoim sercu.
Ks. Tomasz Szarliński
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fot. Asaf T / Wikimedia Commons

fot. arch. W. Kostrzewy

Święty Jan Paweł II w 2001 r.
ogłosił aprobatę dla nowo
powstałego stowarzyszenia Heroldów Ewangelii.
Powiedział
im wtedy: „Bądźcie posłańcami
Ewangelii na cały
świat za pośrednictwem
Niepokalanego
Serca
Maryi”. Po tych słowach
Ojciec Święty pobłogosławił obraz Niepokalanego
Serca Maryi w postaci kapliczki, przywieziony do
Rzymu przez liczną delegację Heroldów.
Z tym błogosławieństwem powstał Apostolat
Kapliczki. Jest on inicjatywą Heroldów Ewangelii mającą na celu
współpracę z biskupami i proboszczami

ra się poświęcić modlitwie przed
wizerunkiem Niepokalanego Serca
Maryi jak najwięcej czasu. Nazajutrz kapliczka przekazywana jest
innej rodzinie, tak aby jednego
dnia w miesiącu każda rodzina mogła gościć peregrynujący wizerunek Matki Bożej.
Każda grupa ma swojego koordynatora, który nie tylko czuwa
nad tym, by peregrynacja odbywała się prawidłowo, lecz także
wspomaga duchowo rodziny.
Dzięki pośrednictwu Najświętszej Maryi Panny Apostolat Kapliczki
szybko się rozwija. Obecnie około
40 000 kapliczek Niepokalanego Serca Maryi peregrynuje w 72 krajach
na pięciu kontynentach, niosąc łaski
udzielane przez Matkę Bożą ponad
milionowi rodzin.
Comiesięczne wizyty Najświętszej Maryi Panny w postaci kapliczki
przywróciły pokój niezliczonym rodzinom, wiele osób zostało uwolnionych od błędów ateizmu, nałogów
czy zniechęcenia. Matka Boża przywraca zdrowie chorym, wskazuje
drogę powrotu do Kościoła zbłąkanym i zwiększa zapał oraz miłość do
Boga u wszystkich wiernych.
Oby Najświętsza Królowa Polski
zechciała pobłogosławić ten apostolat dla większej chwały Boga,
dla Jej chwały i dla zbawienia dusz.

fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

C

oroczna procesja Bożego Ciała to zaproszenie Jezusa na nasze ulice, do naszej codzienności, miejsc, w których żyjemy,
pracujemy. Ma być ona także manifestacją wiary. Myślę, że
nastały czasy, kiedy szczególnie tego przyznawania się do Jezusa
potrzebujemy. Gdy porównamy koszt, jaki ponosimy, robiąc znak
krzyża przed posiłkiem, wspominając publicznie o swoim przywiązaniu do Boga, z ceną, jaką za wierność Ewangelii płacą chrześcijanie na Bliskim Wschodzie czy np. w Nigerii, możemy się czuć
zawstydzeni. My mamy jednak swoje zadanie do wykonania. W dostatku i dobrobycie żyją miliony
ludzi zagubionych, szukających drogi. Nie
zachęcam do nawracania à la św. Maksymilian Kolbe i skakania przez płoty w pościgu
za ewangelizowanym. Warto jednak, by
nasze otoczenie widziało w nas ludzi od Jezusa, dobrych, miłosiernych, zawsze gotowych do pomocy. Gdy poczują wątpliwości, tęsknotę za Bogiem, dzięki
naszej małej manifestacji wiary będą
wiedzieli, do kogo się zwrócić. Może
zapytają, gdzie i jak umówić się na
spowiedź? Może będą chcieli się
upewnić, że w Kościele wciąż jest
dla nich miejsce? Bądźmy zawsze
w gotowości!
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śnie dowodził Bar-Kochba w latach 132-135.
W VI w. część ruin twierdzy
przekształcono w bizantyjski monastyr, który opuszczony został
po inwazji islamu na Palestynę
w 638 r. Po tym przez pewien czas
różne wnęki i załomy rumowiska
zajmowali pojedynczy pustelnicy.
Dziś obiekt stał się miejscem narodowej dumy Izraelczyków i miejscem edukacyjnych pielgrzymek
do pustego, niestety, grobu Heroda.
Jako jedynemu władcy w historii żydowskiej – obcemu przecież, bo synowi Idumejczyka Antypatera i Nabatejki Kypros (z rodziny arabskiej)
– potomność nadała tytuł Wielki.
Tyran i seryjny morderca, okrutnik
i satrapa, zdrajca swoich i sługus
obcych, postrzegany jednocześnie
jako Wielki. No cóż, to kod innej niż
nasza cywilizacji.
Ks. Jerzy Banak

Kiedy i na jakich warunkach skorzystasz z naszej oferty „Fachowcy pod ręką Pakiet Premium” oraz usługi organizacji i pokrycia kosztów interwencji
fachowców, poznasz w regulaminie i jego załącznikach, w warunkach ubezpieczenia Assistance Domowy pakiet Premium, świadczonego przez
PZU SA. Dostępne są one na stronie energa.pl oraz w punktach sprzedaży Energi Obrotu SA. Koszt połączenia według stawek Twojego operatora
telefonicznego.
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ks. T. Kancelarczyk

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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Wyłom w jerozolimskim murze... AD GENTES (pars I)

Aborcyjne środowisko
braku miłości
o tego rozważania
skłoniły mnie działania Fundacji Małych Stópek, które już od
kilku lat koordynuję. Musimy sobie uświadomić, że
aborcja i brak miłości mają
ze sobą wiele wspólnego
– jedno rodzi drugie. Brak
miłości już u zarania nowego życia skutkuje brakiem relacji do poczętego
człowieka. To znaczy tam,
gdzie brakło miłości przy
poczęciu, bardzo często nie
ma jej w stosunku do kobiety, dziecka i trudno marzyć
o niej na kolejnych etapach
życia. W taki sposób tworzy się właśnie środowisko
aborcyjne. Należą bowiem
do niego nie tylko rodzice
uwikłani w grzech, lecz także otoczenie namawiające
lub przyzwalające na aborcję. Mam tu na myśli rodzinę i przyjaciół, którzy nie patrzą z miłością na nienarodzonego, a będąc daleko od

Nowy, połączony katalog wysyłkowy!

Pana Boga, proponują rozwiązania niemające z Nim
nic wspólnego. Bez Boga,
bez żadnych oczekiwań czy
pragnień względem nienarodzonego życia trudno
o zrodzenie się miłości, która pozwoli je uchronić. Można wnioskować, że taka
postawa rodzi się z braku
realizacji przykazania miłości do Pana Boga. Bez tego
przykazania nie potrafimy
odkryć miłości do drugiego
człowieka, negujemy obecność Boga i wartość ludzkiego życia. Dokonujemy
zatem aborcji Boga i człowieka z naszego życia.

Filip zmierza jako forpoczta w kierunku Cezarei Nadmorskiej, stając
już niejako w oknie na świat pogan.
Jednakże przełomu ma dokonać ktoś
inny, kto został przedstawiony przez
autora Dziejów jako świadek męczeńskiej śmierci Szczepana, a obecnie sieje postrach wśród uczniów Chrystusa.
Misja skierowana do pogan może się
wydarzyć pod warunkiem jego nawrócenia i głębokiej przemiany myślenia
we wspólnocie jerozolimskiej, której
przewodzi Piotr. Prześledźmy te dwie
niezmiernie ciekawe metamorfozy.
ON ZANIESIE IMIĘ MOJE DO POGAN
I KRÓLÓW, I DO SYNÓW IZRAELA
Szaweł, czyli Saul znaczy tyle, co
upragniony i pożądany. W tym imieniu odnajdujemy już zapowiedź jego
misji. Oto ktoś go wygląda i czeka na
niego. Ananiasz wobec nasuwających
się wątpliwości słyszy: „Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan
i królów, i do synów Izraela. I pokażę
mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia” (Dz 9,15-16).
Paweł, czyli Paulos znaczy mały.
Apostoł, który jako uczony faryzeusz
mógł się wydawać wielkim, musi teraz
zrezygnować z przywilejów szlachetnie
urodzonego i stać się głupim w oczach
świata i niemocnym, by zanieść z powodzeniem Dobrą Nowinę do pogan.
Trzydniowe doświadczenie ślepoty,
które przeżył na własnej skórze, przyda

ks. Leszek Smoliński

mu się, by nie tyle osądzać, co raczej
współczuć zaślepieniu pogan.
Moc Ducha Świętego jest w stanie – mówiąc po platońsku – każdego
wyprowadzić z jaskini cieni ku światłu
prawdziwego poznania: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na
drodze, którą szedłeś, przysłał mnie,
abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym” (w. 17). Łukasz precyzyjnie chce dookreślić wspaniałe doś
wiadczenie Pawła: „Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał
wzrok, i został ochrzczony. A gdy go
nakarmiono, odzyskał siły” (w. 18-19).
PRZYJDŹ DO NAS BEZ ZWŁOKI!
Narzędzie już jest gotowe. Do otwarcia się jednak nowego kierunku misji
Kościoła AD GENTES potrzeba jeszcze
przełamania murów w mentalności Piotra i całej wspólnoty jerozolimskiej. Jak
możemy dostrzec w Dziejach, Piotr nie
tyle idzie na misję, co raczej „jest wyciągany” przez Ducha, by pokonywał swoje
wewnętrzne opory w otwarciu na nowe
horyzonty ewangelizacji. Posuwa się powoli w kierunku nadmorskiej Jafy, aby
następnie otrzymać decydujące o losach Kościoła „wezwanie z Cezarei”.
Mieszkał w niej człowiek imieniem
Korneliusz, „setnik z kohorty zwanej
Italską, pobożny i bojący się Boga wraz
z całym swym domem” (Dz 10,1-2).
Znany był z hojności i pobożności. On
właśnie otrzymał od anioła polecenie
sprowadzenia Piotra. Zwróćmy uwagę

na predyspozycję „pogan” na przyjęcie
Dobrej Nowiny. Nie są to wyprani z religijności „ateiści”..., ale ludzie sumienia.
Ważna staje się ich postawa szacunku
wobec świętości, gotowość współczucia
biedzie oraz ich praktyki religijne, które
niejako po omacku wyglądają Pana.
PO CO MNIE SPROWADZILIŚCIE?
Wprawdzie Piotr odczuwa w sercu
odrazę i ma głęboko zapisaną w głowie nieprzekraczalną barierę kulturową wobec ohydnych zwyczajów pogan, to jednak również pod wpływem
wyraźnej interwencji Boga przełamuje
się, by wyjść im naprzeciw: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”
(w. 15). Powtórzenie widzenia trzykrotne (!) staje się dla niego znakiem,
a kierunek ku niebu nie pozostawia
w nim żadnych wątpliwości, że poganie są gotowi na przyjęcie ŁASKI.
Pokonawszy swoje uprzedzenia, czyni historyczny krok milowy w dziejach
Kościoła – przemawia nie bez pewnych
charakterystycznych oporów i trudności
„frazeologicznych” po raz pierwszy do
pogan, do zebranego domu setnika:
„Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że
nie wolno żadnego człowieka uważać
za skażonego lub nieczystego. Dlatego
też wezwany przybyłem bez sprzeciwu.
Zapytuję więc: po co mnie sprowadziliście?” (w. 29-30).

Zamów bezpłatny katalog!

Ks. Tomasz Szarliński

fot. arch. ks. L. Smoliński

O

d samego początku w Kościele znak
krzyża jest wyrazem ofiarowania
Bogu naszych codziennych spraw,
poświęcenia Mu naszego życia, decyzji,
bliskich nam osób. Jednocześnie wskazujemy, że ciało, które zostało nam dane
przez Boga, jest święte i należy mu się szacunek oraz miłość. Krzyż nie jest jednym
ze znaków chrześcijaństwa – jest znakiem
wyjątkowym. Na drzewie krzyża dokonało
się zbawienie świata. I stąd obecność i szacunek wobec krzyża stanowią o naszej
chrześcijańskiej tożsamości.
Znakiem krzyża rozpoczynamy i kończymy modlitwę, nasz dzień czy posiłek.

Warto się zastanowić, w jaki sposób ja noszę krzyż: jako pamiątkę, ozdobę, cenny
klejnot ze złota czy srebra, talizman czy
znak wiary religijnej? Kiedy robię znak krzyża, czy – i na ile – jestem świadomy/a tego,
co robię?
Mamy świadomość, że sfera sacrum,
która dla naszych przodków przenikała
cały świat, współcześnie zawęziła się i zubożała. Zatrzymując się nad znaczeniem
tego wyjątkowego dla uczniów Chrystusa
znaku rozpoznawczego świątyń, przydrożnych kapliczek i cmentarzy, warto zweryfikować własną pobożność i bardziej świadomie niż do tej pory wyrażać swoją wiarę
i miłość do Tego, który jako pierwszy nas
umiłował. I pamiętać, że według słów papieża Franciszka: „stajemy się chrześcijanami na tyle, na ile krzyż jest w nas odciśnięty
jako znak «paschalny» (por. Ap 14,1; 22,4),
ukazując, także zewnętrznie, chrześcijański
sposób przejścia przez życie”.

39,90 zł

29,90 zł

O. Augustyn Pelanowski

Marcello Stanzione

Gdy noc staje się jaśniejsza niż dzień
Bezcenne duchowe wskazówki
o. Augustyna Pelanowskiego, zakonnika
o niezwykłej osobowości, obdarzonego
charyzmatem ratowania błądzących,
znanego z nawracania ku Bogu osób
znajdujących się w zgoła beznadziejnych
sytuacjach.

Skarbnica inspirujących myśli i modlitw
do aniołów na każdy dzień roku,
zaczerpniętych z dzieł świętych, mistyków i mistrzów duchowych. Zawiera odpowiedzi na pytania: kim są aniołowie?
Na czym polega powierzone im „zadanie”? Czy każdy z nas ma swojego anioła
w niebie? I co w ogóle wiemy o aniołach?

FIDES, 14×20, s. 312, opr. zintegrowana

WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 384, twarda

Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej
i Koronka św. Brygidy

365 dni z aniołami

KOD: 646303

KOD: 860877

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

Znak krzyża
nymi palcami (te symbolizują pięć ran zadanych Chrystusowi na krzyżu). Zaczynamy od czoła (wypowiadamy w tym czasie
słowa „W imię Ojca...”), kreślimy linię pionową do serca (wypowiadamy „... i Syna...”),
a następnie linią poziomą przechodzimy
od lewego do prawego ramienia („... i Ducha Świętego”).
Natomiast tzw. mały znak krzyża to nakreślenie na głowie, ustach i sercu (zazwyczaj kciukiem prawej ręki) trzech małych
krzyżyków. Oznaczają one naszą gotowość
do rozumienia, głoszenia i realizowania
w swoim życiu Ewangelii. Mały znak krzyża wykonujemy tuż przed przeczytaniem
Ewangelii. Jednocześnie wypowiadamy
słowa: „Chwała Tobie, Panie”.
Wyznawcy Chrystusa noszą krzyż na
piersiach czy wieszają w mieszkaniu – chociaż dzieje się to, niestety, coraz rzadziej.
Powód? Według nowoczesnego wzornictwa krzyż nie pasuje do wystroju wnętrza.

24,90

Testament duchowy

24,90

ISBN 978-83-7864-650-1

KORONKA ŚW. BRYGIDY GRATIS!

W przestrzeni publicznej funkcjonuje dobrze znany cywilizacji chrześcijańskiej krzyż. Jego obecność jest
związana z przynależnością do Chrystusa. Niekiedy jednak staje się on znakiem sprzeciwu, prześladowania
i obraźliwych słów kierowanych w stronę tych, którzy każdego dnia mają brać swój krzyż i podążać śladami
Mistrza z Nazaretu oraz kochać Boga i drugiego człowieka.
Posługujemy się nim w obliczu niebezpieczeństwa, aby bronić się przed złem. To
również nasze najprostsze wyznanie wiary
w Przenajświętszą Trójcę. Rodzice błogosławią tym znakiem swoje dzieci; kierowcy, czyniąc go, rozpoczynają podróż. Ten
szczególny znak widzimy na telewizyjnych
ekranach u rozpoczynających mecz piłkarski sportowców czy skoczków narciarskich.
Warto zwrócić uwagę na znak krzyża w czasie liturgii Mszy Świętej. W jednej
z katechez papież Franciszek powiedział do
wiernych: „Czy widzieliście, jak dzieci czynią znak krzyża? Często nie wiedzą, co czynią, wydaje się, że czynią jakiś ruch, który
nie jest znakiem krzyża. Proszę was, nauczcie dzieci dobrego czynienia znaku krzyża.
Proszę o to mamy, ojców i dziadków”. Jeden z nich – duży, klasyczny i dobrze znany – wykonujemy na początku Mszy i na
zakończenie, w czasie błogosławieństwa.
W jaki sposób? Prawą ręką z wyprostowa-

34,90

19,90

34,90

19,90

19,90

24,90 zł

44,90 zł

24,90 zł

24,90 zł

Zbigniew T. Nowak

Tomasz Gawędzki

Być najlepszym

Jak zostaje się gwiazdą
Bogato ilustrowana książka przedstawia historie najlepszych polskich piłkarzy ostatnich lat: Krzysztofa Piątka,
Roberta Lewandowskiego, Jakuba
Błaszczykowskiego i innych futbolowych
gwiazd. Ich losy ilustrują, co jest naprawdę ważne, aby osiągnąć sportowy sukces.
ARENA, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 008182

Zamówienia:

Ekodetoks
od stóp do głów

Kompetentny poradnik autorstwa cenionego znawcy ziół i eksperta telewizyjnego – dla osób pragnących z pomocą
darów natury oczyścić swój organizm
z toksyn oraz zachować zdrowie i atrakcyjny wygląd.
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe
ilustracje

KOD: 758187

tel. 12

Tajemnica szczęścia

Piętnaście modlitw o Męce
Pańskiej i koronka św. Brygidy
Do modlitewnika dołączamy koronkę
z wizerunkiem Krzyża (przed którym
św. Brygida dostąpiła łaski objawień)
oraz z obliczem św. Brygidy.
Sposób odmawiania Koronki
jest bardzo podobny do tradycyjnego
różańca.
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 48, miękka

KOD: 646501

345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30, 12 306-76-00
tel. kom.: 695-994-193, 508-235-062, 500-824-111

Frederick William Faber

33-dniowe przygotowanie
do zawierzenia się
w duchową niewolę Maryi
Według św. Ludwika de Montforta
Do modlitewnika dołączamy łańcuszek
na rękę wraz z Cudownym Medalikiem,
który powinien nosić każdy wierzący
oddany w duchową niewolę Maryi.
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 144, miękka

KOD: 646426

Zamówienie na kwotę 100 zł
lub więcej – przesyłka gratis!

Święty
Ambroży
z Mediolanu (IV w.)
nazywany „kolumną
Kościoła” i „perłą, która
błyszczy na palcu Boga”,
jeden z najsłynniejszych
biskupów i doktorów
Kościoła, który przyczynił się do nawrócenia
św. Augustyna, nawoływał chrześcijan do codziennej Komunii Świętej. Eucharystię uważał
fot. Wikimedia Commons
za „chleb nasz powszedni”, o który modlimy się w „Modlitwie Pańskiej”. W jednym z kazań przekonywał: „Jeśli jest to «chleb powszedni»,
to dlaczego przyjmujesz go po roku, podobnie jak to zazwyczaj Grecy robią na Wschodzie? Przyjmuj go codziennie, gdyż
codziennie może ci udzielić pomocy! Tak żyj, abyś mógł go
przyjmować każdego dnia! Kto nie jest godzien przyjmować
codziennie, nie jest godzien również po roku. Dlatego Hiob
codziennie składał ofiarę za swoich synów, aby nie zgrzeszyli
czymś w sercu lub w słowie. Słyszałeś przecież, że każdorazowe złożenie Ofiary oznacza śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie Pańskie oraz odpuszczenie grzechów. I jeszcze
nie chcesz codziennie przyjmować tego chleba życia? Gdy
ktoś ma w ciele ranę, potrzebuje lekarstwa. Raną jest to, że
ulegamy grzechowi, a lekarstwem – Najświętszy Sakrament”.
hb
Cytat za: Św. Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie symbolu.
O tajemnicach. O sakramentach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004

Kto zniszczył winnicę
Oblubieńca?
Błogosławiona Maria
Karłowska (1865-1935),
założycielka sióstr Pasterek, udzielając zakonnicom duchowych
rad, często sięgała do przykładów ze świata przyrody.
„Przy wypełnianiu naszych codziennych obowiązków naśladujmy ptaki powietrzne, które schylają głowę tylko wtedy, gdy piją, i natychmiast po ugaszeniu
pragnienia spoglądają znów w górę”.
„W pokusach, skoro usłyszysz świst
jastrzębia piekielnego, zaraz jak pisklę
uciekaj się pod skrzydła Maryi, Matki
twej i wzywaj jej pomocy”.
„Nie lekceważ małych błędów – mówiła,
nawiązując do tekstu z Pieśni nad pieśniami
(Pnp 2,15) – bo nie dziki czy niedźwiedzie
zniszczyły winnicę Oblubieńca, lecz małe
robaczki tę szkodę spowodowały”.
hb

fot. Wikimedia Commons

fot. Wikimedia Commons

Nie zagłódź się
na śmierć!

Modlitwa św. Jana Pawła II za kapłanów
Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu
macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.
Matko Chrystusa, Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie
ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia
ubogich i skruszonych w sercu – zachowaj kapłanów Matko
Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom – oddawaj Ojcu, dla
Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy. Uproś
dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś
przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony
przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój
Syn – przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzras
tanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko
Kapłanów. Amen.

„W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki także złote były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone
złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony, na głowie miała lekko zarzucony
przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która
miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: «Jestem
Matką Boską Kapłańską». Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: «Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom». I znów rzekła
do mnie: «Powiedz to, coś widziała kapłanom»”.
św. s. Faustyna, Dzienniczek (1585)
stronę przygotował Henryk Bejda

CZYTAJ, WSPIERAJ, EWANGELIZUJ Z NAMI CODZIENNIE!
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„DOBRE NOWINY”
WYDAWANE SĄ
DZIĘKI DAROWIZNOM
CZYTELNIKÓW.
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Jak dokonać wpłaty?

◆ zrób przelew internetowy wg danych na formularzu poniżej lub
◆ zrealizuj wpłatę przez www.dobrenowiny.pl/wplac lub
◆ dokonaj wpłaty w banku lub na poczcie wg załączonego blankietu

Z serca dziękujemy
za każdą wpłatę.

Dla wszystkich, którzy wpłacą nam
darowiznę w czerwcu, przygotowaliśmy
małą niespodziankę!

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie
wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 9451920090. Dane są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci

