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Rocznica objawień w Lourdes

Jestem
Niepokalane
Poczęcie
Aż 18 razy Matka Boża ukazała się ubogiej dziewczynce o imieniu Bernadetta w Lourdes we Francji.
Maryja poleciła modlitwę o nawrócenie grzeszników,
pokutę, wskazała źródło, którego woda uzdrawia do
dzisiaj. Specjalna komisja ma już udokumentowane
69 takich przypadków.

Giuseppe
Moscati
Święty lekarz
Historia
nawrócenia

fot. Ł. Korzeniowski

Katarzyna
Straburzyńska

Pierwsza
książka
o Helenie
Kmieć
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W pierwszą rocznicę śmierci

Helenka

poszła do Nieba
który przywiozłaś mi z Majorki, posmaruję usta balsamem, który kiedyś dostałam
od Ciebie – i zacznę dwieście dziewięćdziesiąty szósty dzień bez Ciebie. Ale czy
tak naprawdę bez Ciebie? Przecież jesteś
gdzieś blisko. Wierzę w to”.
Sam tytuł książki: Helenka poszła do
Nieba, to słowa ks. bp. Jana Zająca, wuj-

To było piękne
spotkanie

W sobotę 19 listopada 2017 r. po raz pierwszy spotkaliśmy się nie na łamach
gazety, ale osobiście: czytelnicy, darczyńcy, wydawcy i redaktorzy „Dobrych
Nowin”.
Spotkanie rozpoczęło się Koronką do
Bożego Miłosierdzia i Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Eucharystia była wielkim dziękczynieniem Bogu za 10 numerów „Dobrych
Nowin” wydanych w ubiegłym roku oraz
w intencji darczyńców, czytelników, wydawców i redakcji o Boże błogosławieństwo na
dalszą pracę.
Po Mszy Świętej udaliśmy się do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie
rozmawialiśmy o „Dobrych Nowinach”. Dowiedzieliśmy się na przykład, że nasz miesięcznik można dostać w... Stambule. W spotkaniu wzięli udział czytelnicy i darczyńcy,

którzy przyjechali do Krakowa m.in. z Mielca, Tymowej, Zielonej Góry, Tarnobrzega.
Najstarsza uczestniczka spotkania – pani
doktor Barbara – miała 99 lat! Ostatnim
punktem programu była projekcja filmu
Sprawa Chrystusa.
To był piękny czas, w którym podsumowaliśmy to, co przeżyliśmy, i snuliśmy plany
na przyszłość. Wielu wyrażało nadzieję, że takie spotkanie zostanie zorganizowane także
w 2018 r.
Więcej zdjęć można zobaczyć na fanpage’u „Dobrych Nowin”.
mp

ka Helenki. Podkreśla on, że mocno w to
wierzą ci, którzy na drogach swojego życia spotkali tę zwyczajną, a jednak niezwykłą dziewczynę. Duchowny zachęca
do przeczytania książki i poznania jego
krewnej. W swoim słowie, które kończy publikację, napisał: „Życzę Ci, by jej
wsparcie z Nieba dawało siłę potrzebną do codziennych zmagań o wierność
w realizacji wielkich zamierzeń i planów,
jakie wobec Ciebie ma Bóg”.
Książkę wydał Dom Wydawniczy
Rafael z Krakowa.
mp

Sebastian Kurz (ur. 1986 r.)
Nowy kanclerz Austrii. Lider Austriackiej Partii Ludowej. Były minister spraw zagranicznych. Deklaruje
się jako „głęboko wierzący i praktykujący katolik”.
Daje otwarty wyraz swojej wierze: niemal co roku
uczestniczy w wiedeńskiej procesji Bożego Ciała,
szedł w Marszu dla Jezusa 2016 i odmówił udziału
w tzw. „paradzie równości”. Angażuje się w obronę i pomoc prześladowanym chrześcijanom i przeciwdziałanie radykalnemu islamowi.
„Zawsze ważne jest dla mnie wspólne uczestniczenie wraz z rodziną
w liturgii i uroczystościach kościelnych” – wyznał dla „Der Sonntag”.
Także dzień wyborów w 2017 r. rozpoczął Mszą Świętą!
hb

fot. Bundesministerium für Europa/Wikimedia Commons, licencja CC-BY-SA-2.0

Michał Lorenc (ur. 1955 r.)
Wybitny polski kompozytor muzyki filmowej,
kawaler Orderu Orła Białego. Na początku kariery
związany z Wolną Grupą Bukowina. Laureat wielu
nagród. Autor muzyki do blisko 100 filmów i seriali. Jego muzyka rozbrzmiewa m.in. w serialach
Ojciec Mateusz i Komisarz Alex. Obrońca chrześcijaństwa i naszej
narodowej tożsamości. Członek wspólnoty neokatechumenalnej.
„Dlaczego poszedłem za Jezusem? Bo wszystko, co mi obiecał, spełnia się w moim życiu. Żyję, czuję smak, to najważniejsze. Gdybym
nie trafił do wspólnoty Kościoła, nie jest pewne, czy bym żył” – powiedział „Gościowi Niedzielnemu”.

fot. Ja Fryta/ Wikimedia Commons, licencja CC-BY-SA-2.0

Jose Mourinho (ur. 1963 r.)
Portugalczyk, najpopularniejszy trener piłki nożnej. Trenował największe kluby piłkarskie świata – Real Madryt
i Chelsea Londyn. „Wierzę w Boga bezwarunkowo” – wyznał
reporterowi „The Daily Telegraph”. Stara się regularnie chodzić do kościoła
i brać udział w praktykach religijnych. „Modlę się każdego dnia i każdego
dnia z Nim rozmawiam” – dodał. Modli się za rodzinę, dzieci, żonę, rodziców, ale – jak stwierdził – nigdy nie rozmawia z Bogiem o... piłce nożnej.
Obecnie jest trenerem Manchester United.

fot. Aleksandr Osipov/ Wikimedia Commons, licencja CC-BY-SA-2.0

Oni są katolikami

fot. M. Pabis

Rok temu do Polski przyszła straszna
wiadomość – w dalekiej Boliwii zamordowana została polska wolontariuszka
Helena Kmieć. Dziś, w rocznicę jej śmierci, do rąk czytelników oddajemy książkę, w której znajduje się życiorys Helenki, opis jej ostatniej drogi, a także liczne
świadectwa jej bliskich i przyjaciół. Książkę ubogaca wkładka zdjęciowa, która
ukazuje wolontariuszkę w różnych momentach jej życia.
„Prezentowana książka jest zbiorem świadectw osób, które znały Helenkę w realiach jej codziennego życia. Sądzę, że warto się przy nich zatrzymać, bo
świętym nie zostaje się po śmierci, lecz
jest się nim za życia. Kościół – po dokładnym zbadaniu życia kandydatów na ołtarze – wydaje tylko ostateczny werdykt, że
danej postaci przysługuje ten tytuł. Ważne jest, że apostolska posługa Helenki
trwa nadal, a jej życie oddane Bogu i ludziom może być także cenną inspiracją
do odważnego pójścia drogą Ewangelii,
która nie ma granic” – napisał we wstępie
do książki ks. dr Franciszek Ślusarczyk,
świadek życia Helenki.
W książce znalazł się także bardzo
wzruszający list Teresy Kmieć, siostry Helenki. Oto jego fragment: „Za parę godzin
na telefonie z Twoim zdjęciem zadzwoni
budzik. Wstanę, a Twoje zdjęcie będzie
pierwszym, jakie zobaczę. Pójdę do łazienki, gdzie spojrzę na zegarek, który
przywiozłaś mi z Londynu. W kuchni zrobię sobie herbatę w kubku, który dostałam od Ciebie na dwudzieste pierwsze
urodziny. Włożę buty, które Ci się podobały, płaszcz, który razem kupowałyśmy,
owinę się szalem przywiezionym ze
wspólnej wyprawy do Jerozolimy. Twój
rower, który mi parę lat temu pożyczyłaś,
zostanie dziś wyjątkowo w garażu, a ja
otworzę drzwi kluczami z breloczkiem,
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Na ten film, który doczekał się
wielu nagród i nominacji, czekało wielu koneserów kina. Przedstawia on nie tyle historię życia
św. Ignacego Loyoli, co powstanie
ćwiczeń duchowych. Sam reżyser
dramatu Paolo Dy wyznał: „Święty Ignacy nauczył mnie, jak ważne
jest słuchanie i tego, że nie wszystko muszę mieć pod kontrolą, bo jest
Bóg, który się mną opiekuje i prowadzi mnie najlepszą drogą”. Ignacy
Loyola to pierwszy film produkcji
filipińskiej, który został wyświetlony
w Watykanie. Można go już zobaczyć
w polskich kinach!

Żołnierz,
grzesznik,
święty

fot. Rafael Film

Film przedstawia niezwykle barwną sylwetkę św. Ignacego Loyoli. Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że to nudna biografia założyciela jezuitów. „Chcieliśmy zrobić
ten film tak, żeby nawet ktoś, kto nic nie wie
o św. Ignacym, docenił go, znalazł coś cennego, czegoś się nauczył, a co najmniej docenił walkę, jaką podjął Ignacy. Ludzie pytają
nas, czy ten film jest o świętym, a my nazywamy go filmem o grzeszniku, który został
świętym. To obraz o problemach, o radzeniu
sobie z przeszłością. Loyola był bardzo brutalnym żołnierzem. Całe jego życie kręciło
się wokół kobiet i bogactw, dążył do zdobycia mocy i sławy. Kiedy został ranny w bitwie, musiał o tym wszystkim zapomnieć

i znaleźć nowy plan na swoje życie” – wyjaśnia reżyser filmu.
Film zilustrowany został pięknymi zdjęciami i muzyką. Jest to dramat, który daje
nadzieję. Pokazuje, że nawet największy
grzesznik może dzięki Bożemu Miłosierdziu
zostać świętym. Ignacy Loyola nie tylko powrócił do Boga, lecz także po nawróceniu
pociągnął za sobą wielu. Tak jest zresztą
do dziś. Z ćwiczeń duchowych napisanych
przez świętego korzysta wielu i nie zmienia
się to pomimo upływu lat. Warto zobaczyć
film, a na pewno poskutkuje to sięgnięciem
po dzieła założyciela jezuitów. Wędrówka
drogą, którą on wyznaczył, zaprowadziła do
nieba już wielu.

Drodzy Czytelnicy!

Drodzy Czytelnicy!

„Wzruszająca opowieść
o rycerzu, którego sam Bóg prowadzi od marzeń o wielkich czynach w służbie pewnej damy do
zaciągnięcia się pod sztandar
Króla odwiecznego. Niezrozumienie najbliższych, nieznośne
poczucie winy, diabelska pokusa
samobójstwa, nieufność ze strony Inkwizycji – to droga oczyszczenia Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów”.
o. Dariusz Kowalczyk SJ
„Jeżeli zmagasz się z depresją albo masz myśli samobójcze,
zobacz ten film. Jeśli jesteś poważnie chory albo cierpisz, zobacz ten film. Jeśli nie wiesz, jakie Bóg ma wobec ciebie plany
albo czujesz się zagubiony, zobacz ten film. Jeśli jesteś katolikiem, który chce wiedzieć więcej na temat duchowej walki lub
ewangelizacji, zobacz ten film.
Jeśli podziwiasz świętych, powinieneś obejrzeć to arcydzieło
miłosierdzia”.
Tatiana Federoff – epicpew.com

Poprzedni rok był pierwszym, w którym
wydawaliśmy „Dobre Nowiny” regularnie.
Do Waszych rąk trafiło 10 numerów gazety, w sumie dwa miliony egzemplarzy. Zobaczyliśmy, że jest ona potrzebna, a przez
wielu wyczekiwana. Czytają ją nie tylko Polacy w Ojczyźnie, lecz także na Ukrainie, na
Litwie, w Niemczech, w Szwecji, a nawet
w USA i w Turcji.
W 2018 roku stajemy przed kolejnym
wyzwaniem – chcemy wydać 10 numerów
„Dobrych Nowin”, więc potrzebujemy na to
funduszy. Dziękując za Waszą dotychczasową pomoc, prosimy o dalsze wspieranie
tego dzieła ewangelizacji.
W obecnym numerze nasi Czytelnicy
znajdą krótką relację ze spotkania, jakie
zorganizowaliśmy pod koniec ubiegłego
roku. Zamieściliśmy także m.in. informacje
o jubileuszu w Lourdes oraz recenzję pierwszej książki poświęconej śp. Helenie Kmieć.
Bardzo ciekawy jest także wywiad o Świętej
Rodzinie.
Życząc miłej lektury „Dobrych Nowin”,
zapraszam do codziennego kontaktu na
fanpag’u.
Małgorzata Pabis
malgorzatapabis@rafael.pl

Znani i lubiani są z nami
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www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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fot. M. Talarek

fot. Rafael Film

„«Ignacio de Loyola» to
film, który potrafi trzymać widzów w napięciu od początku
do końca, głównie ze względu na portret głównego bohatera. Odtwórca dał z siebie
wszystko. Muńoz był fenomenalny i całkowicie opanował
swoją rolę, doskonale przedstawiając wszystkie niuanse charakteru św. Ignacego.
Szukasz refleksji nad swoim
życiem duchowym? Obejrzyj
ten film”.
ABS-CBN News

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Rafael

fot. Rafael Film

Film Ignacy Loyola

ks. bp Marek Solarczyk
BIURO REKLAMY:
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
FUNDRAISING I ZAMÓWIENIA GAZETY:
dobrenowiny@dobrenowiny.pl
tel. 515 766 172
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160 lat temu

Maryja zeszła na ziemię
w Lourdes

Cuda

Aż 18 razy Matka Boża ukazała się ubogiej dziewczynce o imieniu Bernadetta w Lourdes we Francji. 25 marca 1858 r., w święto Zwiastowania NMP,
Maryja złożyła ręce na piersi, wzniosła oczy ku
niebu i przedstawiła się: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Maryja poleciła modlitwę o nawrócenie
grzeszników, pokutę, wskazała źródło, którego
woda uzdrawia do dzisiaj. Specjalna komisja ma
już udokumentowanych 69 takich przypadków.

Katarzyna Latapie po ciężkim wypadku i skomplikowanym złamaniu nie mogła otworzyć dłoni. Po modlitwie i zanurzeniu dłoni w źródle jej ręka powróciła
do stanu sprzed wypadku.


fot. A. Kalinowski

Po

raz pierwszy Matka
Boża w Lourdes objawiła się dziewczynce
11 lutego 1858 r. Bernadetta wraz
z koleżankami szukała drewna na
opał. Nagle w grocie ujrzała światłość, a z niej wyłoniła się kobieca postać. Miała białą szatę, biały
welon, błękitny pasek i żółte róże
na stopach. Postać uśmiechnęła
się i zachęciła, by się do Niej zbliżyła. Bernadetta podeszła, wzięła w ręce swój różaniec i uklękła.
Pani także wzięła do rąk różaniec,
który miała przewieszony przez
prawe ramię. Dziewczynka mo-

Pierwsze cudowne uzdrowienia zdarzyły się jeszcze w trakcie trwania objawień. Kamieniarz Luis Bouriette od 20 lat
nie widział na prawe oko, które zostało
uszkodzone w wypadku przy pracy. Żarliwie modlił się przed grotą Massabielle
i kilkakrotnie przemył oczy wodą ze źródła. Wtedy odzyskał zdolność widzenia.



dliła się, a Pani przesuwała paciorki różańca w palcach. Potem
nagle znikła.
Maryja schodziła na ziemię
jeszcze 17 razy. Prosiła wówczas
Bernadettę, by przekazała kapłanom, aby w tym miejscu wybudowali kaplicę. Chciała także, by
tam organizowane były procesje. Podczas ósmego objawienia
Matka Boża przekazała orędzie
wzywające do pokuty i nawrócenia oraz do modlitwy o nawrócenie grzeszników. Mówiła: „Pokutujcie i módlcie się do Boga
o nawrócenie grzeszników”.

25 lutego Maryja wskazała dziewczynce miejsce na ziemi w grocie i poleciła jej, by napiła się z tego zdroju, a potem
się w nim obmyła. Bernadetta
chciała spełnić żądanie Pani,
ale nie widziała żadnego źródła. Zaczęła więc rozgrzebywać
ziemię, a po chwili pojawiła się
w niej woda. Dziewczynka nabrała dłońmi ciecz, napiła się jej,
a następnie obmyła nią twarz...
Wiadomość o źródle, które wytrysnęło w grocie, szybko
rozeszła się po okolicy.
Woda z niego stała

się znakiem uzdrawiającej łaski
Bożej. Świadczą o tym tysiące
uzdrowień, jakie dokonują się
w tym świętym miejscu. Sama
Bernadetta, wracając do domu,
spotkała przy drodze niewidomą dziewczynę dotkniętą nowotworem oczu, którą serdecznie uściskała i ucałowała, a następnie poprosiła ją, aby obmyła się wodą ze źródła z groty
Massabielle. Kiedy dziewczyna
to uczyniła, została natychmiast
uzdrowiona.
mp

Zrozpaczona matka przez 15 minut
zanurzała w cudownym źródle swojego
umierającego 18-miesięcznego synka.
Już następnego dnia dziecko wróciło do
pełni zdrowia.


Uzdrowiony w Lourdes został we wrześniu 1858 r. syn cesarza Napoleona III.



Wody z Lourdes użył także św. Maksymilian Maria Kolbe. Kiedy studiował
w Rzymie, miał problemy z palcem prawej ręki. Lekarze mówili, że trzeba będzie
skrobać kość, bo żadne środki nie pomagają. Wówczas franciszkanin otrzymał
cudowną wodę z Lourdes, przyłożył ją
do chorego palca, a nazajutrz okazało
się, że jest on całkowicie zdrowy.
mp


R E K L A M A
Bernadetta Soubirous urodziła się 7 stycznia 1844 r.
w Lourdes w rodzinie młynarzy. Jesienią 1857 r. rodzice wysłali ją do pobliskiej wioski, aby pomagała paść owce. W ten
sposób pomagała się utrzymać rodzinie. Dziewczyna wróciła do domu w 1858 r. Wtedy to rozpoczęła przygotowanie
do Pierwszej Komunii Świętej. Uczyła się w bezpłatnej szkole
podstawowej, którą prowadziły siostry miłosierdzia.
W czasie objawień była obserwowana przez różnych
ludzi. 7 kwietnia podczas ekstazy Bernadetta nieświadomie przesunęła swą prawą dłoń nad palący się płomień świecy, którą trzymała w lewej ręce. Przez blisko
kwadrans płomień przenikał jej przez palce, a mimo
to dziewczynka nic nie czuła; na jej dłoni nie pozostał
najmniejszy ślad oparzenia.
W 1866 r. Bernadetta wstąpiła do zakonu sióstr miłosierdzia w Nevers. Zmarła tam 16 kwietnia 1879 r.
Jej ciało, które leży w szklanym sarkofagu, aż do dnia
dzisiejszego zachowuje świeżość.
mp
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Święty lekarz

Giuseppe Moscati (1880-1927)

Był znakomitym lekarzem, ordynatorem oddziału szpitalnego, wybitnym naukowcem, docentem uniwersytetu w dziedzinie fizjologii człowieka i chemii fizjologicznej. Kiedy zmarł, błyskawicznie rozeszła się wieść, że „zmarł święty lekarz”. W dniu
jego pogrzebu pewien człowiek w książce kondolencyjnej napisał: „Opłakujemy go, ponieważ, świat utracił świętego, Neapol
– przykład wszelkiej cnoty, a biedni chorzy stracili wszystko”.
Giuseppe Moscati większość swojego życia spędził w Neapolu. Tam ukończył
z najlepszymi wynikami szkołę średnią,
a później także studia uniwersyteckie na
wydziale medycyny Uniwersytetu Neapolitańskiego.

Wybór drogi

Lekarz

Od 1904 r. Moscati pełnił funkcję koadiutora w szpitalu Incurabili w Neapolu.
Umożliwił hospitalizację osobom dotkniętym wścieklizną. Dzięki bardzo odważnej
interwencji uratował pacjentów w szpitalu Torre del Greco podczas erupcji Wezuwiusza w 1906 r.
W następnych latach Giuseppe Moscati
sprawował odpowiedzialne funkcje w uznanych placówkach szpitalnych. Podczas
pierwszej wojny światowej był szefem oddziałów dla żołnierzy.
Równolegle do szpitalnej praktyki lekarza Moscati kontynuował ścieżkę naukowo-dydaktyczną. Stał na czele najważniejszych jednostek badawczych. Wyniki
jego pionierskich badań były publikowane we włoskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W tamtym czasie zajmował honorowe miejsce w gronie najwybitniejszych badaczy. Był cenionym
kierownikiem badań, szanowanym wykładowcą, renomowanym specjalistą, cieszył
się międzynarodową sławą.

Człowiek wiary

Moscati był niezrównanym naukowcem; nigdy nie widział sprzeczności mię-

W bazylice św. Piotra w Watykanie wierni podchodzą do figury św. Piotra i dotykają ją. Z tego powodu stopa
apostoła jest już wytarta. Podobnie jest w kościele Gesu Nuovo w Neapolu.
W świątyni znajdują się nie tylko doczesne szczątki św. Giuseppe Moscatiego. Jest tam także figura „lekarza
ubogich”. Każdego dnia przychodzą do kościoła tłumy ludzi. Każdy chce dotknąć wyciągniętej dłoni Moscatiego,
która w wielu miejscach jest już bardzo wytarta.
dzy wiarą a nauką. Dla niego wiara była
źródłem całego jego życia. Widział w swoich pacjentach cierpiącego Chrystusa, którego umiłował i któremu służył. Szukał ich
w najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych dzielnicach miasta. Pochylał się nad
nimi, nie żądając zapłaty, bezinteresownie. Często sam kupował pacjentom lekarstwa, które im przepisywał, i płacił za pobyt
w szpitalu.
Wśród jego pacjentów był piętnastoletni chłopiec. Moscati odwiedzał go wiele razy, aż chłopiec zupełnie wyzdrowiał.
Kiedy zakończył leczenie, otrzymał koper-

W 1943 r. stan Costantino nagle się pogorszył, a lekarze stwierdzili chorobę Addisona [zaburzenia pracy układu hormonalnego spowodowane niedostatkiem hormonów
produkowanych przez nadnercza – przyp.
red.]. Wówczas oznaczało to wyrok śmierci...
Pewnego dnia Costantino wstąpił do kościoła. Zobaczył tam tłum ludzi modlących
się przy grobie Giuseppe Moscatiego. Dołączył do modlitwy, prosząc Boga za wstawiennictwem „lekarza ubogich” o uzdrowienie.
Pewnej nocy Costantino miał dziwny sen
– przyśniło mu się, że jest operowany przez
dr. Moscatiego. Lekarz wymienił mu chorą
część ciała na zdrową. Zalecił mu, żeby zaniechał zażywania dotychczasowych leków.
Kiedy Costantino się obudził, zauważył, że
zniknęły wszelkie objawy choroby. Czuł się
jak nowo narodzony. Lekarze nie byli w stanie wyjaśnić nagłego wyzdrowienia.
mp, ab

tę z honorarium. Gdy powrócił do domu,
otworzył ją i spostrzegł, że jest w niej duża
suma pieniędzy. Powrócił więc do domu
pacjenta, krzycząc: „Albo jesteście głupcami, albo uważacie mnie za złodzieja!”.
Moscati w swojej pracy lekarza stał się
apostołem Jezusa. Troszczył się o to, żeby
umierającym zawsze udzielono wiatyku.
Opr. na podstawie
www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19871025_moscati_it.html

ap, mp

fot. M. Pabis

Jako młody chłopak Costantino Nazzaro
zaczął odczuwać bóle kręgosłupa. Na prawym udzie pojawił mu się ropień. Costantino trafił do szpitala. Po żmudnej kuracji
wypuszczono go do domu, ale jego zdrowie stale szwankowało.

fot. M. Pabis

Uzdrowiony

fot. M. Pabis

Niewykluczone, że na decyzję o wyborze zawodu lekarza wpłynął fakt, że jako
młody chłopak Giuseppe został skonfrontowany z dramatem ludzkiego cierpienia.
W 1893 r. jego brat Alberto, porucznik artylerii, został przywieziony do domu po nieuleczalnym urazie, jakiego doznał w wyniku upadku z konia. Przez lata Giuseppe
opiekował się bratem i każdego dnia stawał wobec własnej bezradności i niemocy
ludzkich środków zaradczych.
Giuseppe od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą wrażliwość na fizyczne cierpienie innych. Nie zatrzymywał się tylko na
tym, co zewnętrzne, ale pochylał się nad
człowiekiem, nad jego nędzą, przenikał do
najgłębszych zakamarków ludzkiego serca.
Pragnął uzdrowić rany ciała lub przynajmniej
uśmierzyć ból, który one powodowały.
4 sierpnia 1903 r. Giuseppe ukończył
medycynę. Pięć miesięcy później dr Moscati
wziął udział w konkursie na stanowisko asystenta w szpitalu w Neapolu; prawie jednocześnie złożył podanie w innym konkursie.
W tym pierwszym na 21 zakwalifikowanych
kandydatów zdobył drugie miejsce; w dru-

gim konkursie okazał się bezkonkurencyjny. W opinii uzasadniającej wybór napisano, że zadziwił egzaminatorów i kolegów
po fachu.

Na wielu ulicach Neapolu zobaczyć można figury św. Ojca Pio.
Są one wotum za otrzymane łaski za wstawiennictwem włoskiego stygmatyka. Ta na zdjęciu powstała w dowód wdzięczności za odzyskanie zdrowia przez dziecko. Ufundowali ją
szczęśliwi rodzice.
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Podejmuję

fot. Tomasz Gutry/Tygodnik Solidarność

to wyzwanie

„Chrystus mnie uratował od śmierci, zmienił
moje życie i dał perspektywę szeroką i dalszą
niż czubek mojego nosa” – mówi w rozmowie z Izabelą Kozłowską Mateusz „Mate.O” Otremba, kompozytor, autor tekstów, wokalista, fotograf.
Pól roku temu oddał Pan w ręce
słuchaczy płytę pt. Król Wszechświatów. Jak długo trwała praca
nad nią?
Płyta powstała wiosną 2017 r.
Pracowaliśmy nad nią od lutego
do maja.
A dlaczego taki tytuł albumu?
Mój przedostatni album pt. Pieśń
naszych ojców był odwołaniem
do tradycji narodów i różnych
konfesji kościelnych. Pomyślałem, że od wieków osoba Chrystusa była opisywana przez artystów i współcześnie również
powinniśmy to czynić. Zebrałem
mój zespół Mate.O/TU [TU – Totalne uwielbienie, tytuł pierwszej
płyty Mate.O – przyp. red.] i zaczęliśmy realizować myśli skoncentrowane wokół Chrystusa,

dziękowania Mu, wychwalania
Go. Tak powstały teksty piosenek, które znalazły się na oddanej w czerwcu płycie.
Skąd czerpał Pan inspirację do
tekstów?
Inspiracją było Pismo Święte, które uważam za ostateczny autorytet dotyczący życia i wiary. Było
dla mnie podstawą do studium
tematu wychwalania Boga. Inspiracją było także osobiste doświadczenie Chrystusa i potrzeba wychwalania Go i budowania
wszystkiego wokół Jego osoby.
Jezus Chrystus i Jego słowo to
moja inspiracja.
W utworach na płycie Król Wszechświatów nie zwraca się Pan bezpośrednio do odbiorców...

Weronika Kostrzewa Radio Plus

To

Gdzie ci mężczyźni...
Ojciec Święty ogłosił Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu. Potrwa on do 6 stycznia
2019 r. Może warto w tym czasie
przemierzyć nieco kilometrów?
Chociaż powierzyć temu świętemu
nasze sprawy albo naszych bliskich
i skończyć dopytywać „gdzie oni są”
można oczywiście też w zaciszu własnego domu.
Ja prosiłam św. Józefa nie tylko
o męża. Prosiłam, by tego, którego
postawi na mojej drodze, ukształtował i przygotował do tej roli. Siebie natomiast powierzałam Maryi
– uosobieniu kobiecości, w końcu ja
też chciałam być gotowa. Z jakim
skutkiem? Poślubiłam najwspanialszego człowieka, jakiego
znam, i maleństwo, które pojawiło się w naszym życiu,
nosi oczywiście imię Józef.
Na tym jednak nie kończy
się jego opieka nad nami,
ta historia cały czas się
pisze.
fot. arch. W. Kostrzewy

pytanie czy westchnienie
pada z ust kobiet szukających drugiej połowy. Wtórują temu głosowi ich rodziny i znajomi, co daje nam już dużą część
społeczeństwa. Wszyscy oni ubolewają nad niedojrzałością i strachem
przed odpowiedzialnością wśród
płci męskiej, nad pokoleniem „Piotrusiów Panów”.
Pomocy radzę szukać u jednej
z najbardziej męskich postaci w Piśmie Świętym. U człowieka, któremu
sam Bóg powierzył swój największy
skarb, a któremu my dorobiliśmy
długą brodę, siwe włosy, pozbawiliśmy charakteru i zrobiliśmy z niego – przepraszam
– przystawkę do Maryi
i Jezusa. A to mąż najważniejszej z kobiet, przybrany
ojciec jedynego Boga-Człowieka. Czy można powierzyć komuś
ważniejszą misję? Bóg
mu zaufał, my też
spokojnie możemy.

W całym albumie bezpośrednio zwracam się wyłącznie do
Boga. W piosenkach Go opisuję. Polega to na tym samym, co
opisywanie miłości do mojej
żony w utworach o tej tematyce.
Podobnie jest tutaj. Całą narrację buduję wokół osoby Jezusa
Chrystusa: jaki jest, co uczynił, co
z tego dla mnie wynika. Cel jest
taki, aby w pierwszej kolejności
oddać chwałę Bogu. Chcę, aby
osoby, które natkną się na ten album i poznają jaki On jest, zostały przez Chrystusa przyciągnięte.
TU jest powrotem do korzeni?
W pewnym sensie tak. Mówimy o moim debiutanckim albumie Totalne uwielbienie z 1998 r.
Przez te dziewiętnaście lat wiele się w moim życiu zmieniło.
Jestem innym człowiekiem, ale
serce projektów jest identyczne.
W moich pierwszych albumach
i w działalności w zespole Trzecia
Godzina Dnia, gdzie pisałem teksty piosenek, fundamentem było
wychwalanie Pana Boga. W Królu Wszechświatów koncentruję
się właśnie na oddawaniu chwały Bogu.
Współcześnie trudniej jest tworzyć muzykę chrześcijańską?
Życie w harmonii z Bogiem, Jego
zasadami jest współcześnie wyzwaniem. Nie jest to trudniejsze
życie. Jest ono piękne i niełatwe.
Zaufanie Chrystusowi w obliczu różnych wewnętrznych i zewnętrznych nacisków nigdy nie
było oczywiste i łatwe. Od wieków ludzie, w tym także artyści
opisujący Boga i relację z Nim,
byli w pewnym sensie kontrowersyjni.
To niełatwe życie coraz częściej
sprawia, że wiele osób rezygnuje, wysiada na przystanku
„ateizm”...
Owszem, być może życie to
z ludzkiej perspektywy wydaje
się być przyjemniejsze, łatwiejsze. Odróżniam wiarę opartą na
tradycji chrześcijańskiej i tę, która
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prawdziwie rodzi się w sercu na
podstawie słuchania Słowa Bożego, czyli Biblii.
Wyobraża Pan sobie życie bez
Chrystusa?
Nie. Ono byłoby dla mnie nie do
zniesienia. To życie dopiero byłoby trudne i jestem świadomy
tego, że nie udźwignąłbym go.
Mówię to na podstawie swoich
wcześniejszych doświadczeń,
ponieważ doskonale wiem, kim
jestem bez Chrystusa. Zdaję
sobie sprawę, jak wiele Mu zawdzięczam i kim dzięki Niemu
jestem.
Co Pan zawdzięcza Chrystusowi?
Chrystus mnie uratował od
śmierci, zmienił moje życie i dał
perspektywę szeroką i dalszą niż
czubek mojego nosa. Nawiązując do wcześniejszego pytania:
nie widzę innej opcji jak życie
z Chrystusem. Ludzka samowola prowadzi do gorzkich konsekwencji. Poddanie się Bogu to
życie w zaufaniu.
Siedzimy w kawiarni w centrum
Warszawy i swobodnie rozmawiamy o Bogu. W Pana branży
nie jest to typowy temat. Nie bał
się Pan zaszufladkowania?
Tego się nigdy nie bałem. Zdecydowanie bardziej boję się bycia
rutyniarzem i osobą, która rzuca słowa na wiatr. Nie chcę głosić chwytliwych sloganów i haseł nawet o Bogu. Chcę swoim
życiem pokazywać, że nie są to
puste słowa.
Zdarzyło się Panu usłyszeć
uszczypliwy komentarz za to, że
tak otwarcie przyznaje się Pan do
swojej wiary?
Kiedyś tak, ale nigdy nie przejmowałem się tego rodzaju komentarzami. Obecnie oficjalnie
nikt mnie nie wyśmiewa z powodu swojej wiary.
Wraz z żoną Natalią Niemen jesteście czynnymi artystami: nagrywacie płyty, koncertujecie.
Jak łączycie obowiązki domowe
z zawodowymi?
Jest to ciągła praca mająca na
celu udoskonalenie dzielenia się
obowiązkami. Uczymy się żonglować sprawami najważniejszymi i tymi mniej istotnymi. Z Natalią staramy się dobrze planować.
Staramy się zawodowo wymieniać i nie intensyfikować naszej
pracy w jednym czasie. Jesteśmy
świadomi, że musimy się wspierać zarówno w kwestiach rodzinnych, jak i zawodowych.

Jakim ojcem jest Mate.O?
Robert „Litza” Friedrich powiedział, że obowiązkiem ojca jest
przekazać dzieciom wiarę. Podpisuję się pod tymi słowami. Niedawno przeczytałem pewną historię. „Pewien człowiek zapytał
rabina: «Jak spowodować, żeby
moi synowie zechcieli czytać
Torę. Codziennie im nakazuję,
ale nie widać rezultatów». W odpowiedzi usłyszał od rabina:
«Jeżeli chcesz, aby twoje dzieci
studiowały Torę, studiuj ją sam
w ich obecności. Wówczas wezmą z ciebie przykład. W przeciwnym razie nie będą studiowały Tory, a jedynie w przyszłości będą nakazywały czytać ją
swoim dzieciom i też nie będzie
rezultatów»”. Ta historia pokazuje, że jako ojciec mam pewną
rolę. Przede wszystkim muszę ją
wypełniać przed moim Ojcem
Niebieskim, aby Mu ufać, służyć i być wiernym. Tym staram
się dawać przykład moim dzieciom. Wychowuję je w duchu
Bożym, w którym wraz z żoną
żyjemy. Pokazuję im drogę, daję
drogowskazy po to, aby wiedziały, jak należy rozwiązywać
problemy i w oparciu o jakie zasady budować relacje, planować
i działać. Przekazywanie wiary
jest walką o serce dziecka. To towarzyszenie mu w drodze, którą
samo przebywa ku dojrzałości.
Nie wszyscy ojcowie mają takie
podejście. Wiele mówi się o tzw.
kryzysie ojcostwa i szerzej – kryzysie mężczyzny...
Faktycznie, wiele się na ten temat
mówi. Są pewne ruchy w społeczeństwie, które w swoim dramatyzmie ukazują, że faktycznie
brak jest mężczyzn.
W jakim kontekście?
Brak jest obecności mężczyzn
jako ludzi, którzy znają swoje
miejsce i rolę. Jako mężczyzna
i ojciec wszelkie wzorce czerpię
od Boga, najdoskonalszego Ojca.
Czerpię z Jego miłości, dobroci,
cierpliwości i miłosierdzia.
Do czego prowadzi ten brak mężczyzn?
Jeżeli brakuje mężczyzn, w tym
ich odpowiedzialności oraz ról
pełnionych w rodzinie i społeczeństwie, to kobiety wypełniają
powstałą pustkę. Wówczas dochodzi do pewnej katastrofy. Nie
dlatego, że to kobiety przejmują
rolę mężczyzn. Katastrofy wypaczającej rolę mężczyzny, w której ich brakuje tam, gdzie być
powinni.
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Kaka

Kaka od dziecka uważał, że
Bóg i Jezus grają z nim w jednej
drużynie, a z ławki rezerwowych
wspiera go zastęp aniołów stróżów. Kiedy jako nastolatek nieomal
złamał kark, wpadając z impetem
do basenu i uderzając o dno, wie-

fot. Imago/East News

W dzisiejszym świecie
pełnym pokus i pułapek próżności młodzi
ludzie rzadko przyznają się do wiary. Kłam
temu zjawisku przez
wiele lat zadawał brazylijski piłkarz Ricardo
Izecson dos Santos Leite, znany kibicom jako
Kaka. „Należę do Jezusa” – to hasło przewodnie jego futbolowej
kariery, która właśnie
dobiegła końca. Jego
życiowa ścieżka nadal
biegnie w stronę Pana.

Kapitan
drużyny
Jezusa
oddał
opaskę
Najwyższemu

dział, że ktoś nad nim czuwa. „Powiedzieli, że mogłem zostać sparaliżowany, że mogłem nie chodzić,
o grze w piłkę nie wspominając.
Złamałem wówczas szósty krąg
odcinka szyjnego, wisiał nade mną
topór losu, który mógł bezlitośnie
ściąć moje marzenia o profesjonalnej grze. Wierzę jednak, że to szczęście, które miałem, nie było zwykłym szczęściem, lecz ochroną od

Boga” – wspominał po latach Brazylijczyk w jednym z wywiadów.

Kariera

Jego kariera nabrała tempa,
kiedy w 2003 r. opuścił ekipę Sao
Paulo i jako mistrz świata z Brazylią [mundial 2002 w Korei i Japonii
– przyp. red.] przeniósł się do włoskiego giganta AC Milan. W Italii talent Kaki zobaczył cały świat,

a on wraz z drużyną rozpoczął kolekcjonowanie kolejnych trofeów:
mistrzostwo kraju, Superpuchar
Włoch, Superpuchar Europy, klubowe mistrzostwo świata i to, co
najważniejsze w klubowej piłce
– triumf w Lidze Mistrzów w 2007 r.
Po każdym zdobytym golu
klękał na murawie, wznosił ręce
ku niebu i prezentował koszulkę
z napisem „Należę do Jezusa”. Na
jego butach z kolei widniał napis
„Jezus na pierwszym miejscu”.
Wtedy też FIFA ogłosiła, że Kaka
jest najlepszym piłkarzem świata
roku 2007, wręczając mu prestiżową Złotą Piłkę. Przed nim tylko
trzech Brazylijczyków dostąpiło
tego zaszczytu: Ronaldo, Rivaldo
i Ronaldinho.
Na każdym kroku Kaka podkreślał jednak, że sam nic by nie
osiągnął. „Wiele meczów wygram
i wiele przegram, lecz wiem, że we
wszystkim, co robię, Bóg ma swój
plan. Dlatego właśnie staram się
zrozumieć plan w stosunku do
mnie w każdej chwili mojego życia, tak abym mógł czuć spokój
pomimo cięższych chwil w życiu.
Każdy chce być zwycięzcą, lecz dla
mnie, prawdziwym zwycięstwem
jest obecność Jezusa w moim życiu. Jest to życie modlitwy, życie
bliskości i długowieczna przyjaźń,
wiedząc, że Bóg jest naszym Ojcem. Myślę, że mogę powiedzieć,
że jestem zwycięzcą, ponieważ Jezus żyje w moim życiu. Nie, nigdy

nie przestanę podążać za Nim”
– przyznał ówczesny reprezentant
Brazylii.

Wyzwania

Po sześciu latach spędzonych
w Mediolanie Kaka uznał, że czas
spróbować nowych wyzwań, które stawia przed nim Bóg. Został
piłkarzem Realu Madryt. Z drużyną „Królewskich” zgarniał trofea na
krajowym podwórku, ale w Europie nic z kolegami nie zwojował
i wrócił do Milanu. Po roku podpisał kontrakt z amerykańskim klubem Orlando City. Zaliczył także
epizod w swoim macierzystym
klubie Sao Paulo, gdzie mówiąc
krótko „wszystko się zaczęło”.
W niedzielę 17 grudnia 2017 r.,
w wieku 35 lat utytułowany Brazylijczyk postanowił ogłosić zakończenie piłkarskiej kariery, przekazując kapitańską opaskę Najwyższemu. „Potrzebuję Boga każdego
dnia. Jezus mówi mi w Biblii, że
bez Niego nie mogę nic uczynić.
W dniu, kiedy zechce, abym robił
coś innego, zacznę robić to coś.
Moja sytuacja finansowa jak i kariera zawodowa są sukcesem, lecz
to wszystko otrzymałem od Boga
i jest darem łaski Jego dla mnie.
Wszystko, co mam, zawdzięczam
Jemu” – wyznał Kaka, który teraz
chce się oddać głoszeniu Słowa
Bożego.
Tomasz Gawędzki

Katolicki aktor prezydentem
Meksyku?

Jose Eduardo Verastegui Cordoba zagrał
w wielu meksykańskich i hollywoodzkich serialach. Po ponownym odkryciu swojej wiary,
do którego przyczyniła się nauczycielka języka angielskiego, wystąpił w antyaborcyjnym
filmie Bella z 2006 r., w słynnej Cristiadzie
z 2011 r. (grał tu rolę błogosławionego męczennika Józefa Anakleta Gonzaleza Floresa),
w dramacie wojennym Mały chłopiec (Little
Boy) z 2015 r. (jako ks. Crispin), podkładał
również głos postaci Chrystusa w dramacie
biblijnym Syn Boży z 2014 r.
Verastegui jest nie tylko aktorem, lecz
także producentem filmów (wytwórnia
Metanoia Films) z religijnym, katolickim
przesłaniem. W Kaliforni założył fundację

fot. Face to Face/Reporter

Czy jeden z najprzystojniejszych mężczyzn świata, obrońca życia, katolicki aktor, piosenkarz i model, 43-letni Eduardo
Verastegui zostanie prezydentem Meksyku? Zaproponowanie aktorowi kandydatury w tegorocznych wyborach rozważają szefowie nowej meksykańskiej partii
Partido Encuentro Social (PES).

i przychodnię pro-life pomagającą kobietom planującym aborcję w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka, a także organizacje
non-profit działające na rzecz obrony życia,
wspierania małżeństwa i rodziny, wolności
religijnej oraz promujące ideę wolontariatu. „Wszyscy jesteśmy powołani do świętości i powinniśmy do niej dążyć” – mówił
w 2013 r. podczas wizyty w Polsce.
PES rozważa kandydaturę aktora, bowiem jego poglądy zbieżne są z programem
chrześcijańskiej partii pragnącej pogodzić
aktywność polityczną z zasadami moralnymi i wartościami opartymi na podstawowej
komórce społecznej – rodzinie.
hb

Odwiedź Madonnę z Guadalupe!
Chcesz zobaczyć „na żywo” słynną tilmę z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe
i tłumy pielgrzymów oddających cześć patronce obu Ameryk i życia poczętego? Od
niedawna jest to możliwe. Wystarczy wejść na stronę: www.virgendeguadalupe.
org.mx/sagrado-original.html. Kamery są włączone od poniedziałku do niedzieli
w godzinach od 8.00 do 20.00 czasu miejscowego.
Na stronach meksykańskiej Bazyliki Santa Maria de Guadalupe (basilica.mxv.
mx/web1/-home/index.html) znajduje się także zakładka, gdzie wpisywać można swoje osobiste prośby do Matki Bożej. Można też śledzić na żywo i w nagraniach inne – odbywające się w bazylice – nabożeństwa i wydarzenia. „Dzięki nowej usłudze Matka Boża z Guadalupe spotka się z wiernymi z całego świata”
– cieszą się posługujący w meksykańskim sanktuarium.
hb
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tylko cud...

Już tylko cud potrzebny jest do tego,
by ks. kard. Stefan Wyszyński ogłoszony został błogosławionym. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem
– 19 grudnia 2017 r. – papież Franciszek podpisał dekret o uznaniu
heroiczności cnót wielkiego Polaka.
Od tej pory Prymasowi Tysiąclecia
– „niekoronowanemu królowi Polski”
– przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Pielgrzym

Piękna
i pobożna

„Gdybym nie była sobą,
chciałabym być... o. Adamem
Szustakiem”. Taką wypowiedzią – zamieszczoną na facebookowym filmiku promocyjnym
– zszokowała wszystkich Anna
Jakubik z Serokomli – Miss Lubelszczyzny 2017 i jedna z ubiegłorocznych pretendentek do tytułu
Miss Polski.
Dlaczego piękna dwudziestolatka chciałaby być o. Szustakiem? To proste. Dlatego, że znany dominikanin i najsłynniejszy
rekolekcjonista w Polsce „niesie
ludziom nadzieję, Dobrą Nowinę
i po prostu jest dla ludzi, nie dla
siebie”. Słowa te są wyrazem żywej wiary
pani Ani. Nie kryje się z nią. Była zbuntowaną nastolatką i nawróciła się trzy lata
temu. W powrocie do Boga i poradzeniu
sobie z przeszłością najbardziej pomógł
jej właśnie o. Szustak. Od tego czasu była
na Lednicy, dołączyła do lubelskiego
Duszpasterstwa na Poczekajce, jest wolontariuszem w szpitalu dziecięcym oraz
w Akademii Przyszłości – nowatorskim
programie edukacyjnym skierowanym
do dzieci ze szkół podstawowych.
fot. Anna Jakubik/instagram.com

Już

Ksiądz kard. Stefan Wyszyński
był wielkim człowiekiem. Dzięki
niemu udało nam się przejść suchą
nogą przez „Morze Czerwone” komunizmu. Za swoją nieprzejednaną
postawę komuniści przez ponad trzy
lata przetrzymywali go w areszcie
– w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim,
Prudniku i Komańczy. Nie zdołali go
złamać.
„Wszystko postawiłem na Maryję” – mawiał i to właśnie on odnowił
lwowskie śluby Jana Kazimierza, zainicjował Wielką Nowennę oraz peregrynację kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej; to
on oddał nasz naród w macierzyńską
niewolę Maryi. To dzięki jego wierze,
mądrości i odwadze nadal jesteśmy
Polakami i katolikami. Co więcej – jak
mówił w 1978 r. w czasie inauguracji
swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II
–„Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego
papieża Polaka (...), gdyby nie było
Twojej wiary, nie cofającej się przed
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby
nie było Jasnej Góry – i tego całego
okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie
naszej, które związane są z Twoim
biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.
hb
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Na swoim profilu na Instagramie
„niesamowicie dumna i wzruszona” studentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z różańcem w ręku
zachęcała do wzięcia udziału w akcji „Różaniec do granic”, w której – jak napisała
– „tysiące Polaków (...) powierzało Matce
Bożej w pięknej modlitwie różańcowej
nasz kraj”.
Lubelszczyzna może być dumna z takiej Miss!
hb

Aby lepiej

wielbić Pana

nr 300 000

12 grudnia ub. roku do Sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela przybył 300 000.
pielgrzym, który podążał jedną z tras Camino de
Santiago. Był nim Andrew Patrick Larkin, 22-letni
Amerykanin studiujący chemię i hiszpański
w Burgos. Student wyruszył pieszo z Leon 2 grudnia.
Ponad 300 tys. pielgrzymów w jednym roku
to nowy rekord sanktuarium. W 2016 r. Camino de
Santiago przemierzyły 277 854 osoby, a w 2010
– 272 212.
hb

Magnificat – taką maryjną nazwę nosi
nowa interesująca aplikacja, którą zainstalować możesz na swoim smartfonie lub
tablecie. „Magnificat jest duchowym przewodnikiem, który pomaga w rozwijaniu
życia modlitewnego, wzrastaniu w życiu
religijnym i odnajdywaniu drogi do głębszej miłości Chrystusa” – czytamy na stronie pl.magnificat.net.

fot. KEP, Wydawnictwo Pallotinum

fot. M. Pabis

Modlitewnik Magnificat powstał we Francji w 1992 r.,
a obecnie dostępny jest online w siedmiu wersjach
językowych (w tym po polsku). W dziewięciu krajach
wydawany jest jako miesięcznik w formie drukowanej.
Z Magnificat możesz się pomodlić rano i wieczorem, przeczytać przeznaczone na dany dzień czytania
mszalne, medytacje autorstwa współczesnych pisarzy
katolickich lub fragmenty pism Ojców Kościoła, papieży
i świętych, eseje religijne, poznać świętych, odsłuchać
hymnów lub antyfon. Polska wersja Magnificat przystosowana jest do polskiego kalendarza liturgicznego, bazuje na naszej historii i wzbogacona jest o religijne teksty
polskich autorów.
Za pomocą aplikacji można także dołączyć online
do wspólnoty modlitewnej „Magnificat”, liczącej już ponad milion wiernych na całym świecie.
hb

Magnificat znajdziesz na:
Google Play http://bit.ly/MagnificatApp_ANDROID
App Store http://bit.ly/MagnificatApp_XOS
Strona internetowa: pl.magnificat.net
Facebook https://www.facebook.com/MagnificatPL
Twitter https://twitter.com/MagnificatPL.
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O tym, dlaczego Święta Rodzina jest
wzorem dla małżonków i rodzin, opowiadają Marta i Henryk Kuczajowie
z Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie.

Jezus, Maryja i Józef – rodzina
„dwa plus jeden”. To najlepszy
wzorzec rodziny dla katolików?
Nie rodzina wielodzietna?
Marta Kuczaj: Oczywiście, możemy się skupić na tym, co jest
poznawalne dla oka. Osobiście
nigdy nie miałabym odwagi,
żeby powiedzieć, że małżonkowie z jakąś konkretną liczbą
dzieci stanowią ideał rodziny
chrześcijańskiej. Najważniejsza
jest więź między nimi. A w Świętej Rodzinie jest doskonała więź
miłości – tu jest życie samą miłością. To jest punkt odniesienia,
z którego mogą czerpać wszystkie małżeństwa i rodziny chrześcijańskie.
Henryk Kuczaj: Dla mnie Święta Rodzina jest na wskroś katolicka. W relacji Maryi, Józefa i Pana Jezusa zawiera się to,
co jest najistotniejsze w wierze
katolickiej – miłość Boga wyrażona poprzez całkowite zaufanie do Niego, a także przez
miłość do człowieka. Otwarcie
się na życie jest tą przestrzenią,
która czyni człowieka godnym
uczestniczenia w Bożym planie
miłości.
Jak w przypadku św. Józefa myśleć o otwarciu na życie, kiedy
on nawet nie był biologicznym
ojcem Jezusa?
HK: To, że św. Józef był właśnie
otwarty na życie, pozwoliło mu,
wbrew rozumowi i wbrew ówczesnym zwyczajom, przyjąć
Pana Jezusa jako swoje dziecko,
a tego może dokonać ktoś, kto
jest otwarty na życie. Przy okazji
warto podkreślić, że tym, co nadaje wartość aktom małżeńskim,
nie jest skutek prokreacyjny, ale
miłość i uprzedzająca zgoda na
przyjęcie mogącego się począć
potomstwa.
Patrzenie na rodzinę przez pryzmat liczby dzieci jest obce katolicyzmowi. Otwartość na życie jest postawą serca, a podkreślanie liczby dzieci jest jakąś
pochodną materialistycznego
spojrzenia na człowieka.
Co z małżeństwami, które nie
mają dzieci?
MK: Nie oznacza to, że w ich
małżeństwie ta miłość jest gorsza czy mniej doskonała, bo licz-

ba dzieci nie świadczy o wartości
małżeństwa.
HK: Jeżeli relacje w małżeństwach będziemy opierać przede
wszystkim na duchu, to wówczas
liczba dzieci schodzi na dalszy
plan, bo te dzieci tak naprawdę
nie są nasze, ale Pana Boga – co
najwyżej zostajemy nimi obdarowani. Jeśli przyjmiemy taką perspektywę, to ciężko mieć pretensje do Pana Boga, że kogoś tym
darem nie obdzielił, ale oczywiście wchodzi w to ludzkie myślenie i nasze emocje...
Ci wszyscy, którzy borykają się
z bezdzietnością, mogą odzyskać swoją godność właśnie
w Świętej Rodzinie – to, że nie
mogą przekazać życia biologicznie, nie wyklucza ich z tego,
żeby byli tatą i mamą. Bóg zaprasza ich do realizowania rodzicielstwa i miłości w inny sposób.
A co z dziewictwem Maryi? Akt
małżeński ma nie tylko cel prokreacyjny, ale buduje też więź
między małżonkami.
HK: Święta Rodzina jest wzorem,
ponieważ ukazuje to, co jest najpiękniejsze, najbardziej potrzebne człowiekowi do tego, żeby
osiągnąć szczęście – miłość: czystą, piękną i ofiarną.
Najistotniejszym aktem małżeńskim jest miłość. Święta Rodzina uczestniczyła nieustannie w tym akcie miłości – trwali
w jedności, do której my dzisiaj
też jesteśmy zaproszeni jako
małżonkowie.
MK: Najważniejsze w małżeństwie jest to, co niewidzialne
– właśnie ta doskonała miłość
i doskonałe pełnienie woli Bożej.
Myślę, że każdego z trojga z nich
ta wierność bardzo wiele kosztowała. To jest wielki znak dla człowieka – na ile dzisiaj każdy z nas
żyjących w małżeństwie chce
rozpoznawać wolę Boga, a później ją realizować.
HK: Bóg nie wskazałby nam
wzorca abstrakcyjnego i niemożliwego do spełnienia przez
współczesnego człowieka. Maryja i św. Józef byli przecież ludźmi
i w tym upatruję nadzieję dla nas
– człowiek jest w stanie naśladować ich postępowanie, jeśli zgo-

dzi się przyjąć do swojego życia
Pana Jezusa.
Niewątpliwie Maryja powiedziała „tak” Panu Bogu.
HK: Tak, to prawda, że Maryja
wypowiedziała swoje fiat, ale
prawdą jest też to, że we właściwy dla siebie sposób również
św. Józef powiedział Panu Bogu
„tak”. Oblubieniec Maryi, choć
pierwotnie, myśląc po ludzku,
zamierzał potajemnie oddalić
Maryję, to ostatecznie przyjął Ją
do siebie, chcąc wypełnić wolę
Boga objawioną mu przez anioła, mimo że Maryja nosiła pod
sercem Dziecko, którego Józef
nie był ojcem. Oto wzór męstwa
i męskości wyrażający się w całkowitym zaufaniu Bogu, gotowości służenia, miłości do przy-

obiecanej małżonki i przedkładaniu dobra Maryi oraz noszonego pod sercem Dziecka przed
własne.
Maryja i św. Józef przez swoje
„fiat” dla Pana Boga pokazują
nam, że kto słucha Boga, ten pełni Jego wolę. Święty Józef musiał
najpierw przyjąć Słowo Boga,
żeby następnie przyjąć Maryję.
My też dzisiaj będziemy zdolni do
przyjmowania drugiego człowieka, jeżeli przyjmiemy Chrystusa.
Niestety współcześnie kobieta, która jest w stanie błogosławionym lub urodziła dziecko,
nie zawsze czuje się bezpieczna. Myślę, że mężczyźni właśnie
z tego względu powinni patrzeć
na Świętą Rodzinę, a zwłaszcza
na św. Józefa jako na inspirację
w swoim życiu.

Dlaczego Pan Bóg nie mógł tak
zaplanować tej wzorcowej relacji kobiety i mężczyzny, do których posłał swego Syna, żeby to
była jednak większa rodzina?
MK: Widzę w tym pewien obraz
– wzór do postępowania dla nas.
Aby otrzymać wszystko – a Jezus
jest wszystkim, bo jest Bogiem
– człowiek musi być zdolny oddać
wszystko. Jeśli w tej rodzinie byłyby inne dzieci, to Maryja i Józef
niejako musieliby „dzielić” swoją
miłość. W obrazie Świętej Rodziny widać wskazanie wyłączności
rodziców wobec dziecka – miłość
jest całkowitą rezygnacją z siebie,
całkowitym darem dla innych.
HK: Kiedy w Ewangelii Jezus stawia pytanie: „któż jest moją matką i [którzy] są moimi braćmi?”
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Modlitwa małżonków
do miłosiernego Ojca
Święta Rodzina, tylko pójść głębiej i wpatrywać się w relacje,
które panowały w tej Rodzinie
i co z nich wynikało?
MK: Na pewno, chociaż to nie
oznacza, że kiedy zaczynamy
szukać tego wymiaru głębszego, to oddalamy się od rzeczywistości przeżywanej tu na ziemi.
Jest wręcz odwrotnie: skupienie
się na miłości Boga do człowieka
sprawia, że lepiej będziemy rozumieć swoje role i zadania wynikające z sakramentu małżeństwa, co ma przełożenie na konkretne postawy w codzienności.
HK: To, co jest przeżywane głęboko, ma wartość, o ile wypływa
potem na zewnątrz. Jako istoty zmysłowe potrzebujemy dostrzec to, co niewidzialne.
MK: Obecność Jezusa w życiu
Świętej Rodziny jest obecnością
wymiaru Bożego w małżeństwie.
Kiedy będziemy podchodzić do
małżeństwa tylko po ludzku, to
zgubimy wymiar Boży.
HK: Miłości nie można uznać za
coś oczywistego, co znamy, na
temat czego wiemy wszystko,
czego nie potrzebujemy zgłębiać. Kiedy narzeczeni powiedzą sobie, że już wszystko o sobie wiedzą, to jest niebezpieczny
sygnał, że nie muszą się już poznawać, że przestają się sobą interesować, przestają być dla siebie atrakcyjni.
(por. Mk 3,33), podkreśla duchowy, a nie biologiczny wymiar
więzów – to miłość sprawia, że
możemy doświadczać rodzinnej wspólnoty.
MK: To właśnie pokazuje sens
i rzeczywistość małżeństwa sakramentalnego – tak jak Maryja i Józef byli skoncentrowani na
Jezusie, tak samo my mamy być
taką właśnie rodziną – ja, współmałżonek i Jezus.
A dzieci?
MK: Dzieci są owocem miłości, ale
to, co jest życiem tej rodziny, to
jest Jezus, który łączy małżonków.
Państwo chcą powiedzieć, że
nie powinniśmy literalnie odwzorowywać tego, jaka była

Pani Marto, jakim wzorem dla Pani jako żony i mamy jest Maryja?
MK: Najbardziej w Matce Bożej
zachwyca mnie tajemnica zachowywania wszystkich spraw
w sercu. Przecież człowiek ma
potrzebę, żeby dzielić się tym,
co ma w sercu – chce się wyżalić albo poradzić. A Matka Boża
nie miała takiej potrzeby – musiała być w tak głębokiej relacji
z Panem Bogiem, że nie potrzebowała opowiadać o swoich doświadczeniach innym ludziom.
Wszystkie pytania, jakie rodziły
się w Jej sercu, zadawała Panu
Bogu, bo była z Nim nieustannie w relacji, to był ciągły dialog
serca. To jest dla mnie kierunek
– być człowiekiem cichym na
zewnątrz, w którego sercu trwa
nieustanny dialog z Bogiem.

To jest szczególnie cenne w świecie słownego ekshibicjonizmu,
gdy człowiek nie potrafi utrzymać tajemnicy, gdzie opowiada
wszystkie sekrety swojego życia
małżeńskiego.
Święta Rodzina jest dla Państwa
wzorem w wychowaniu dzieci?
HK: Myślę, że Pan Jezus był
grzecznym dzieckiem i przysparzał rodzicom wiele radości. Ale
świadomość finału Jego życia
i bólu Matki uczy mnie powściągliwości... W wychowaniu dziecka trzeba mieć właśnie perspektywę tego finału – w zapewnieniu warunków bytowych, w wykształceniu czy wychowywaniu
na kulturalnego człowieka chodzi przede wszystkim o to, żeby
konkretnemu człowiekowi pomóc się zbawić, żeby osiągnął
wieczne szczęście.
Bardzo wymowna jest dla mnie
scena, gdy Maryja z Józefem szukają w Jerozolimie Jezusa. Odnajdują Go w świątyni. Dla mnie
to jest życzenie względem naszych dzieci – jeśli kiedykolwiek
miałyby zniknąć z naszego pola
widzenia, to chciałbym, żeby
znalazły się w miejscu, w którym jest Bóg. To jest moja troska
jako rodzica, żeby moje dzieci były zaprzyjaźnione z Panem
Bogiem.
Gdy Maryja i Józef odnaleźli
Jezusa, usłyszeli Jego pytanie:
„Czemuście Mnie szukali? Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca?” (por. Łk 2,49).
HK: Jezus przyprowadza swoich
rodziców do Boga – wskazuje
im to, co najważniejsze. Jestem
przekonany, że dzieci niejednokrotnie w naturalny sobie sposób wskazują nam na niebo.
MK: Wiedząc, że Pan Jezus jest
Bogiem, można zadać sobie pytanie, kto kogo wychowywał
w Świętej Rodzinie. Dzieci niesamowicie wychowują dorosłych.
Jakiś przykład z Państwa rodziny?
MK: Nasza Karolinka w nawiązaniu do słów Henia przypominała nam: „Kiedy tato wymaga od
siebie, to nie musi już wymagać
od dzieci”.

Miłosierny Ojcze,
Święty Boże – Stwórco nieba i ziemi,
który żywym płomieniem miłości zjednoczyłeś nas dwoje w jedno.
Dziękujemy
przez Niepokalane Serce Twojej i naszej Matki, Maryi Dziewicy
za życie, miłość, miłosierdzie i dar sakramentu małżeństwa.
Przepraszamy
za każde odstępstwo od Twojego planu miłości względem nas,
które zadało ranę Twojemu Najświętszemu Sercu.
Prosimy,
dopomóż nam zachować czystość serc,
abyśmy potrafili dokonać dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.
Przyrzekamy
trwać w wierności, aby nasza miłość nieustannie wzrastała
i coraz czytelniej objawiała tajemnicę Boskiej komunii,
w której żyjesz z Twoim Jednorodzonym Synem w Duchu Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Kraków, 8 grudnia 2015 r.,
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Henryk i Marta Kuczaj

HK: Cytowałem kiedyś Karola
Wojtyłę, który mówił, że gdy ojciec wymaga od siebie, to nie
musi już tyle wymagać od swoich dzieci. Karolinka to zapamiętała i później pytała: „Tato, dlaczego ty tyle ode mnie wymagasz?”.
Inny przykład. Karolinka miała
trzy lata. Byliśmy pięć lat po ślubie. Jesteśmy na spacerze. Ona
idzie za nami i nagle pyta:
– Mamo, tato, kochacie się?
– Tak!
– Wzięliście ze sobą ślub?
– Oczywiście!
– To czemu nie trzymacie się za
ręce?

To była dla nas niesamowita lekcja – ludzie, którzy się kochają,
powinni świadczyć o tym na zewnątrz. Kilka tygodni później na
kolejnym spacerze usłyszeliśmy
komplement od córki: „Widzę, że
mnie słuchacie”. (śmiech)
Kiedy poczęła się Terenia – nasze
trzecie dziecko – pytaliśmy siedmioletniej córki, czy wolałaby,
żeby urodził się brat czy siostra.
Odpowiedziała: „Nieważne czy
brat, czy siostra – najważniejsze,
żeby je kochać”.
Rozmawiał
Przemysław Radzyński
Zdjęcia z arch. rodziny Kuczaj
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Ksiądz Teodor Sawielewicz to wikary jakich wielu w Polsce
– odprawia Msze Święte, spowiada, katechizuje. Jednak jest coś,
co wyróżnia go spośród szeregu kapłanów – ewangelizuje za
pomocą baniek mydlanych!
ki względem Stwórcy. Ksiądz Teodor wykorzystuje często przykład
bańki sześciennej, w której istnienie wiele osób początkowo nie
dowierza.
„To dobre odzwierciedlenie prawdy o wierze człowieka
w Boga. Wielu z moich słuchaczy
nie dowierza, że można zrobić
kwadratową bańkę, część przyjmuje to po prostu, innych przekonują ci, którzy widzieli wcześniej.
Podobnie jest przecież z zaufaniem Bogu. Są «niewierni Tomasze», osoby ufające bez dowodów
oraz świadkowie, którzy nas prowadzą. Wszystko to analogia do
Ewangelii” – opisuje.
Pokazy bańkowe zdarzało
mu się robić w różnych miejscach:
w szkołach na katechezach, w parafiach, ale też na świeckich festynach. „To niewątpliwie przyciąga.
Owszem, czasem ludzie pozostają tylko na tym, co powierzchowne i jest swego rodzaju atrakcją,
ale wielu jest takich, którzy wnikają głębiej, korzystają z treści
i przychodzą lub piszą po różnych «bańkowych» akcjach, pro-

fot. arch. ks. T. Sawielewicza

Powołanie przyszło już w gimnazjum. „To było mocne, zdecydowane i nieustępujące pragnienie.
I jest to dla mnie pasja – głoszenie
Dobrej Nowiny” – opisuje ks. Teodor. Druga pasja – bańki mydlane
– pojawiła się później, tuż przed
wstąpieniem do seminarium.
Najpierw duchowny zakupił
pierwsze kijki do robienia baniek
oraz dostał przepis na płyn. Potem wiele godzin ćwiczył, nawet
przy myciu naczyń. „Następnie
w internecie odkryłem osoby, które tworzą skomplikowane bańkowe konstrukcje – bańki w bańce, tornado w bańce, bańki z dymem, karuzelę z baniek i wiele
innych przedziwnych konstrukcji.
Przekazywali oni przy tym ważne
dla nich treści. I tutaj zaczął kiełkować pomysł: a może z przesłaniem chrześcijańskim tak też się
da?” – wspomina.
Obrazy, skojarzenia i połączenia Ewangelii do baniek mydlanych rodziły się w zasadzie
same, np. iluzja życia, która pęka
jak bańka mydlana, czy słabość
i kruchość człowieka niczym bań-

sząc o osobistą rozmowę lub radę”
– opowiada.
Ksiądz Teodor podkreśla, że
jego pasja to wyjątkowy dar od
Boga. „Ona po pierwsze zaciekawia. Sprawia, że ludzie w ogóle
przychodzą na pokazy lub odtwarzają filmy w internecie. To już
duży sukces w dzisiejszym świecie.
Bóg dał mi kapitalne narzędzie,
żeby się przebić i zwrócić uwagę
słuchacza, ale nie na siebie, tylko
na głoszone treści” – zaznacza.
Dodaje, że ma nadzieję, iż
jego działania tworzą w ludziach
pozytywne skojarzenia co do oso-

by kapłana. „Kogoś, kto także ma
swoje pasje. Myślę, że przemawia to zwłaszcza do dzieci, dla
których ciekawy ksiądz to ktoś,
kto daje im radość i wychodzi do
nich z humorem” – zauważa duchowny z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty z Oleśnicy w diecezji wrocławskiej.
Ksiądz Teodor działa na portalach społecznościowych. Jego
fanpage „TeoBańkologia” to jeden
ze sposobów na ewangelizację internetową. Prowadzi też transmisje na żywo, podczas których odpowiada na pytania internautów.

„Nazwa «Teobańkologia» wywodzi się od tego, że mam na
imię Teodor, mam do przekazania treści teologiczne i czynię to
przy użyciu baniek mydlanych.
Aby nie zgubić się dziś w szumie
medialnym, potrzeba jakiegoś zadziora, czegoś, co zaintryguje. Być
może najpierw czymś banalnym
jak obraz księdza robiącego bańki. Jednak jeśli doprowadzi to do
otwarcia widza na Chrystusową
Ewangelię, cel został osiągnięty”
– podsumowuje ks. Sawielewicz.
łk

Pytania od naszych Czytelników

O sensie zakonów kontemplacyjnych
Dlaczego istnieją zakony, w których zakonnicy/zakonnice nie wychodzą na zewnątrz? Wiem, że są skupieni na modlitwie, ale może lepiej, żeby czasem wyszli, zobaczyli stan świata, przekonali się na własnej
skórze, o co tak naprawdę się modlą/powinni się modlić. Nie wiem, jak to działa, ale czy po wielu latach
nie są już tak odcięci od rzeczywistości, że nie wiedzą, co się dzieje na świecie? Skąd mają wiedzieć, o co się
modlić, skoro tego nie widzieli/doświadczyli? Wiem, że modlitwa jest bardzo ważna, ale czy nie zrobiliby
jeszcze więcej dobrego, gdyby oprócz modlitwy udzielali się w wolontariacie?
Marta
stylów życia, jak zamieszkanie pośród niedźwiedzi grizli... Tymczasem wszystko, co wykracza poza
aksjomat o doczesnym
przeznaczeniu wszelkich aspiracji człowieka,
jest podejrzane. W ten
sposób rodzi się myśl
zamknięta, która nawet
nie bierze pod uwagę
stylów życia, które by
przekraczały lifestyle correctness, a takimi są bardzo różne formy życia
klauzurowego.
Zakładam jednak, że nie
poddajemy się obydwoje tej pofot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Zanim odpowiem na twoje pytanie, chciałbym najpierw
przestrzec nas przed tym, co zostało już zauważone i nazwane
jako „lifestyle correctness and the
new secular morality”, czyli pewną agresywną postawą „poprawności stylu życia i nowej świeckiej moralności”. Postawa ta, zamknięta w kilku obowiązujących
aksjomatach, czyli „niepodważalnych” założeniach dotyczących
natury ludzkiej, nie ma problemu
z zaakceptowaniem wspólnego
mieszkania bez ślubu czy błogosławienia par homoseksualnych,
a nawet wszelkich dziwacznych

prawności i przechodzę do zaproponowania argumentu, który
wypływa z mojego wieloletniego
osobistego doświadczenia. Zauważyłem,
że jeśli moje życie zaangażuję w daną pracę, w dojazdy, w opiekę
nad rodziną, w troskę
o własne utrzymanie,
okazuje się, że utrzymanie pewnych praktyk modlitewnych staje
się niemożliwe.
Większość chrześcijan, gdybyśmy zaproponowali codzienne uczestniczenie w 25-minuto-

wej Eucharystii, odpowiedziałaby:
„Ależ ja nie mam na to kompletnie czasu”. Dlatego, jeśli ktoś ma
gorące pragnienie modlitwy kontemplacyjnej, musi przyjąć dostosowany do tego styl życia. Zamknięcie drzwi klauzury jest tylko konsekwencją ochrony czasu,
który mnich czy mniszka pragnie
poświęcić na modlitwę i pracę,
wypoczynek i odrobinę wspólnej
rekreacji. Nie da się wszystkiego
mieć naraz...
Ponadto zauważyłem, że
– nie opuszczając klasztoru – często są lepiej zorientowani w wydarzeniach świata, a nawet w polityce, niż ja, który nie mam czasu analizować całego strumienia
wyrywkowych informacji. Wreszcie, na tzw. furtę przychodzą codziennie goście, którzy przy kratach klauzury rozmawiają o takich sprawach, o których nigdy
nie napisaliby na fb i o których
czasem nawet z małżonkiem nie
rozmawiają. Muszę przyznać, że

sam nieraz przy czarnej żelaznej
kracie i dobrej herbacie (podanej
przez taki„obrotowy walec” w ścianie) poruszałem dylematy, o których nigdzie indziej nawet bym
nie wspomniał... i uwierz mi, że nie
powierzyłbym ich osobom „odciętym od rzeczywistości” i „niewiedzącym, co się dzieje na świecie”.
Zgadzam się z tobą w kwestii wolontariatu. Dobrze jest, gdy
klasztor klauzurowy angażuje się
w dobre i konieczne sprawy, a nie
tylko swoje. Sądzę jednak, że takich „nieswoich spraw”, w które
angażują się mniszki czy mnisi,
a które pozostaną na wieki ukryte
za murami, trudno by było zliczyć.
Osobiście znam ich parę...
Jeśli jednak to wszystko cię nie
przekonuje, podejdź do furty najbliższego klasztoru klauzurowego,
poproś o rozmowę i sama się przekonaj... Być może będziesz miała
ochotę pozostać tam na dłużej.
Ks. Tomasz
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Miejsce chrztu
Pańskiego

Izabela Kozłowska

fot. arch. I. Kozłowskiej

N

Niepodległość

fot. A. Kalinowski

iedawno z synkiem moich
przyjaciół grałam w quiz
historyczny. Rezolutny
ośmiolatek trafił na pytanie dotyczące niepodległości. Chłopiec
wykrzyczał odpowiedź, imponując swoją wiedzą. Po chwili trochę
się zadumał i powiedział z wyczuwalnym w głosie smutkiem: „Wiesz, ciociu, chciałbym wtedy żyć”. Na pytanie: „Dlaczego?”, odpowiedział bez wahania: „Bo oni byli najszczęśliwsi
w kosmosie, a teraz to tak wiesz...” i wzruszył bezsilnie ramionami.
Zaczęłam się zastanawiać, co czuli nasi przodkowie, kiedy spełniły się ich największe marzenia,
a głaz niewoli został zdjęty z barków milionów
Polek i Polaków. Ile nieopisanej radości, niczym
nietłumionej euforii musiało być w polskim społeczeństwie?
A dziś? O obchodach stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości mówi się od dawna.
A jeszcze wcześniej zaczęto je planować. Wystawy, koncerty, seminaria, odsłonięcia pomników,
rekonstrukcje historyczne itp. – lista różnych inicjatyw podjętych z tej okazji wygląda imponująco. Mniej imponująco prezentuje się nasza świadomość o tym, co tak naprawdę wydarzyło się
w 1918 r., jak wielkie było to „coś” w dziejach naszej tysiącletniej Polski.
Tylko czy aby na pewno jesteśmy w stanie zrozumieć sens tamtych wydarzeń? Czy będziemy
potrafili wspólnie świętować wielkie zwycięstwo
Polski? Dziś wielu krzyczy, że walczy o wolność. Ale
jaką? Wolność, która przysługuje tylko wybranym.
Mocno wybija się wybujałe „ja” i „moje racje”, zastępując boleśnie „my” i „jedna Polska”.
Chciałabym, abyśmy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości byli prawdziwie „najszczęśliwsi w kosmosie”. Tego życzę nam wszystkim.

Piąta Ewangelia

P

ielgrzymi przybywający do
Ziemi Świętej na różnych
miejscach przeżywają duchowo zdarzenia związane z życiem i nauczaniem Zbawiciela. Stajemy ze stuprocentową
pewnością tam, gdzie od początku gromadzili się pierwsi
chrześcijanie i następne ich
pokolenia, jak np: w Betlejem,
na Taborze, w Ogrodzie Oliwnym czy na Golgocie. Przez
wieki dominacji islamu i niemożliwości dostępu do miejsc
świętych zatarła się jednak
pamięć o miejscu chrztu Pana
Jezusa.
Ustalono je więc symbolicznie i umownie tam, gdzie
Jordan wypływa z Jeziora Galilejskiego, czyli w Jardenit. Nieco dalej Jordan jest już granicą

pomiędzy Izraelem a Jordanią
i staje się niedostępny dla turystów. Pielgrzymi zatem właśnie w tym zakolu rzeki, gdzie
jest do niej dostęp, wspominają chrzest Pana Jezusa. Odnawiają – często stojąc w wodzie
Jordanu, a nawet się w niej
zanurzając – przyrzeczenia
chrzcielne. Jest to ogromne
przeżycie, gdy powtarzamy
Chrystusowi na Jego ziemi słowa: „Com przyrzekł Panu przy
chrzcie raz, dotrzymać pragnę
szczerze...”.
Tymczasem dzięki wytężonej pracy wybitnych archeologów ze szkoły franciszkańskiej w Jerozolimie
odkryto w końcu – zaledwie
przed dziesięciu laty – rzeczywiste, autentyczne i ostatecz-

nie zidentyfikowane miejsce,
w którym Jan Chrzciciel nauczał i obmywał pokutników
i gdzie przyszedł do niego
sam Pan Jezus.
W piaskach pustyni na
lewym brzegu Jordanu (dziś
w Jordanii) odkryto tę właśnie Betanię nad Jordanem,
o której wspomina Ewangelia
wg św. Jana (J 1,28). Z miejsca tego Jordan biegnie jeszcze tylko 8 km, by wtoczyć
swe wody do Morza Martwego. Spod piasków pustyni przez wieki nawiewanych
przez wiatr wydobyto duże
fragmenty starochrześcijańskich budowli, m.in. wielkie
chrzcielne baseny z wodą,
w których zanurzano nowoochrzczonych.

Jordańczycy urządzili w tym
miejscu cały park archeologiczny z wieloma ciekawostkami przyrodniczo-historycznymi. W 2000 r. był w Betanii
Jan Paweł II Wielki, by z całą
delegacją przeżywać chrzest
Chrystusa tam, gdzie rzeczywiście się dokonał.
Ze względu na brak przejścia w tym miejscu z Izraela
do Jordanii również od strony
Izraela, do którego przybywa
zdecydowana większość pielgrzymów, urządza się z rozmachem dogodne warunki do
przeżywania chrztu Chrystusa
i ponawiania przez wierzących
przyrzeczeń chrzcielnych.
ks. Jerzy Banak
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Medytacje nad Pismem
fot. M. Pabis

Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym

styczeń 2018

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.
Zacznijmy naszą medytację od namysłu nad nazwą własną osoby Ducha Świętego. W języku polskim mamy tu rodzaj męski, w języku greckim πνευμα
αγιον /pneuma hagion/ – nijaki, a w języku hebrajskim  ַח וּר/ruah/... mamy rodzaj żeński! Podobnie, rodzaj żeński występuje w języku codziennego życia Palestyny tamtego czasu – aramejskim /ruwach/. Po tym
wprowadzeniu możemy lepiej usłyszeć piękno określenia RUAH, w którym końcowe „h” staje się zwiewne
jak samo znaczenie: wiatru, który niesie zapach wiosny, tchnienia, które ożywia, czy duszy, która wszystko
wyprowadza ze spoczynku i wprawia w taniec życia.
RUAH ELOHIM pojawia się na początku Księgi Rodzaju
/hbr. Bereszit – księgi początku/ jako tchnienie wiatru
albo delikatny powiew unoszący się i odpoczywający
nad bezmiarem wód:

Łk 1,35

Możemy w tym wyrażeniu wyczytać życzliwe i łagodne spojrzenie Boga, zarazem ojcowskie i macierzyńskie, na nowo rodzący się świat, przed którym zarysowuje się nieznana jeszcze dla człowieka historia.
Przymiotnik „święty” /hbr. kadosz/ dookreśla, że nie
chodzi tutaj o jakiś bezosobowy i wewnątrzświatowy powiew pustej harmonii, ale o spojrzenie Tego, który przekracza wszystko, co ten świat stanowi i jest jedynym Bogiem w swojej niewypowiedzianej wielości /tajemnicza
liczba mnoga hebrajskiego rzeczownika Elohim/ Trójcy,
która zaprasza nas – niczym ikona Rublowa – do swojej
komunii miłości.
Przejdźmy teraz do pierwszego w porządku naszego doświadczenia duchowego działania Ducha Świętego. W czasowniku „zstąpi na Ciebie” επελευσεται επι σε
/epeleusetai epi se/ już pobrzmiewa odniesienie do obłoku, który zstępował, by strzec ludu wychodzącego z nieRUAH / ַח וּר/ ELOHIM / ם י ִה ֹל ֱא/ pojawia się na po- woli, spoczywał nad namiotem spotkania i górą Synaj
czątku Księgi Rodzaju jako tchnienie wiatru albo delikat- w kluczowych momentach dziejów Izraela. Teraz, w pełny powiew unoszący się i odpoczywający /- merahefet/ ni czasu, przyjdzie i zstąpi na Maryję z Nazaretu, która
nad bezmiarem wód.
stanie się mieszkaniem Boga. Kierunek działania „z góry”
podkreśla nieograniczenie wolną decyzję Boga, by się
zaangażować w konkretną historię zbawienia człowieka!
ks. Leszek Smoliński
Na koniec pomyślmy o tajemniczym czasowniku użytym w wyrażeniu „moc Najwyższego osłoni Cię” ostatnio tłumaczonym na
„okryje cię cieniem”: επισκιασει σοι /episkiasei
soi/. Rzeczywiście, zawierają się w nim obydwa
znaczenia. W pięknym Psalmie 121 czytamy:
ość powszechne jest dziś w użyciu hasło: „Nie widziałem, nie
słyszałem, nie wiem – ale mówię”. Takie „puste gadanie” nie„Pan ciebie strzeże, jest cieniem nad
wiele znaczy. Wydaje się, że mówienie jest na pozór prostą
tobą,
stoi po twojej prawicy...
czynnością życiową. Na tyle oczywistą, że się nad nią niewiele zaWe
dnie nie porazi cię słońce ani księżyc
stanawiamy. Chyba że chodzi o językoznawców. Natomiast mówiewśród
nocy.
nie o Bogu to jakby zupełnie inna mowa, dotykanie innego świata.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem
Wiąże się to też z używaniem innego języka. Bo jak tu mówić INNYM
i
powrotem,
teraz i po wszystkie czasy”.
językiem niechlujnym, wulgarnym czy umiejscawiać Go jako „przerywnik” pomiędzy następującymi po sobie, szorstko brzmiącymi dla
Moc Boga niczym obłok osłania przed
ucha zdaniami?
żarem
słońca, otacza swoją delikatnością
W tym miejscu rodzi się całkiem zasadne pytanie: Czy w takim rai
czyni
bezpiecznym
pod swoim spojrzeniem
zie wystarczy tylko „mowa słów”? Ważne jest przede wszystkim, aby
nowy
początek.
W
ten
sposób umożliwi poz osoby mówiącej o Bogu wychodziła także – a może przede wszystczęcie
Syna
Bożego,
podobnie
jak atmosfekim – prawda jej człowieczeństwa. Tak przecież było w przypadku
ra
otaczająca
matkę
ziemię
umożliwia
życie.
wielu świętych, w których zajaśniał blask obcowania
A
z
drugiej
strony
uczyni
coś
nieskończenie
z Bogiem. Potrafili mówić o INNYM całym sobą,
więcej, co zakryje swoim cieniem i na zawsze
swoim życiem. I nie ograniczali tego mówienia do
pozostawi znane jedynie młodziutkiej matce
pobożnych życzeń czy dewocyjnych zachowań. Ich
– Miriam z Nazaretu. „Okrycie cieniem” wskamówienie można poznać po owocach życia i dziezuje na pewną nieprzekraczalną intymność
łach, które po sobie zostawili.
istotnych wydarzeń duchowych, którymi
Ludzie potrafią – nie tylko w kolejkach do lekarza
możemy się podzielić tylko z Bogiem. Zwróćczy autobusach – całymi godzinami opowiamy uwagę na tę delikatność języka Łukasza
dać o mało znaczących sprawach i rzeczach.
Ewangelisty, który stosuje tak piękne i dysA gdy pojawi się słowo „Bóg”, nabiera ono
kretne wyrażenie wobec tajemnicy początjakby posmaku obcości, brzmi jakoś tak
ku /Bereszit/ naszego zbawienia: „I poczęła
nieswojo. A mowa o Bogu to świadecz Ducha Świętego”. Reszta jest świętym miltwo o KIMŚ, kto nie podlega żadnej konczeniem!
kurencji, zmianie, jest ciągle obecny. Po
Ks. Tomasz Szarliński
prostu JEST. Co najwyżej może zostać
niezauważony (niechcący?).
fot. arch. ks. L. Smolińskiego

D

Mowa świadka

„O, Ty, który jesteś łagodnym
powiewem wiatru,
unoszącym się nad bezmiarem wód,
przyjdź, by osłonić swoim cieniem
każdy nasz nowy początek!”.

15

styczeń 2018

fot. arch. K. Straburzyńskiej

Pan Jezus zerwał ze mnie
kajdany okultyzmu

fot. arch. K. Straburzyńskiej

Z Katarzyną Straburzyńską,
autorką książki Dotyk Miłości,
rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler.

Ten pierwszy krok w stronę zła pociągnął za sobą następne?
Tak. Oczywiście przyjęłam bierzmowanie,
ale bez żadnego głębszego przeżycia. Zaczęłam rzadko chodzić do kościoła, stając
się „wierzącą niepraktykującą”, a u spowiedzi byłam tylko raz albo dwa razy do roku
w święta. To wszystko było płytkie i nijakie. Powiedziałam jednak sobie, że będę
układać życie po swojemu. Bardzo szybko,
bo już w wieku 16 lat zaczęłam zarabiać
pierwsze pieniądze. Jako dwudziestolatka otworzyłam własną agencję reklamową i zaczęłam zarabiać duże pieniądze,
prowadząc swój biznes. Weszłam w świat
mody, imprez i bankietów. Organizowałam
duże kampanie, promocje, eventy, pracując z bardzo dużymi, znanymi firmami.
W Pani życiu nie było już wtedy miejsca
dla Boga?
Nie, Jego miejsce zajęły imprezy, alkohol,
zakupoholizm i cudzołóstwo. Dobrze się
bawiłam, korzystając z tego, co daje świat.
Jak oddalamy się od Pana Boga, to przechwytuje nas Zły. Gdy wchodzimy w ciężkie grzechy, to za moment Bóg nie ma już
do nas dostępu. U mnie wówczas pojawiło się zainteresowanie okultyzmem. Kuzynka zaprowadziła mnie do wróżki, żebym sprawdziła, jak będzie szedł mi biznes. Byłam ufna, naiwna i nie miałam pojęcia, że to jest bardzo mocne zło. Uzależniłam się od tych wizyt u wróżek, na które
chodziłam cyklicznie.

Jak długo to trwało?
Wiele lat. Przed trzydziestką moja firma
splajtowała. Zamiast się zwrócić o pomoc
do Pana Boga, zaczęłam się szkolić w pozytywnym myśleniu. Dostałam złą książkę, która mówiła o tym, że umysłem możemy wszystko zmienić w naszym życiu.
Weszłam wtedy bardzo mocno w okultyzm, afirmacje – pozytywne myślenie,
jogę, medytację, feng shui i reiki. Potem
ja sama prowadziłam duże szkolenia z pozytywnego myślenia, jak radzić sobie ze
stresem, z emocjami, jak budować relacje,
ale to wszystko było na poziomie umysłu,
a nie serca, zaczerpnięte z nurtu New Age.
Kiedy nastąpił przełom i powrót do
Boga?
W 2012 r., gdy wszystko mi się w życiu zawaliło. Skończyły mi się szkolenia, przestałam też prowadzić zajęcia grupowe
i warsztaty indywidualne. Zaczęłam żyć ze
swoich oszczędności, wierząc, że wszystko
się odmieni, ale pieniądze szybko się skończyły. Nie miałam wtedy nawet na bilet.
Dziś wiem, że Pan Bóg musiał do tego dopuścić, żebym coś zrozumiała. Był początek 2013 r. Zrozumiałam, że osiągnęłam
dno i jestem w czarnej dziurze. Padłam na
kolana, wyciągnęłam ręce i zawołałam do
Jezusa: „Panie Jezu, powiedz, co się dzieje
w moim życiu, bo ja tego nie rozumiem”.
Zrobiłam to po prawie 25 latach od momentu, gdy podarłam obrazek z Panem
Jezusem. Interwencja Pana Boga była
bardzo szybka. Koleżanka zaprowadziła
mnie do kościoła św. Anny w Warszawie
przed obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu,
ufam Tobie”. Na początku nie potrafiłam
się modlić, tak byłam zniewolona okultyzmem. Minęło kilka miesięcy, zanim Pan
Jezus pościągał ze mnie te kajdany i mogłam przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Wówczas rozpoczęło się
moje prawdziwe nawrócenie. Zaczęłam
nad sobą pracować, prosząc Pana Jezusa,
żebym była wolna. Zły duch chciał się zemścić za moje nawrócenie. W niedługim
czasie złamałam kręgosłup, a po kolejnych miesiącach zdiagnozowano u mnie

nowotwór. Zaufałam Jezusowi, że dokona
cudów. Tak też się stało. Zostałam uzdrowiona i przyszła łaska od Pana Boga.
Czym dziś jest dla Pani wiara?
Zobaczyłam, jaka jest siła Eucharystii, że
Pan Bóg czyni wtedy największe cuda. Dziś
mam ogromną łaskę wiary, którą staram
się zarażać innych. Ona z każdym dniem
jest silniejsza, bo każdego dnia się nawracam. Dostałam w sercu natchnienie – sło-

wa: „pisz książkę”. Tak powstał Dotyk Miłości – książka wydana przez Wydawnictwo
Salezjanie w październiku 2017 r., w której
wyjaśniam dokładnie, czym są dzisiejsze
zagrożenia, czym jest prawdziwe nawrócenie, przebaczenie i uzdrowienie. Piszę
w niej, że Pan Bóg działa najbardziej przez
miłość, pokorę i cierpienie.

fot. M. Pabis

Ile miała Pani lat, kiedy opuściła Pani
Boga i zaczęła podążać przez życie własnymi ścieżkami?
W wieku 14 lat obraziłam się na Pana Jezusa, ponieważ zmarł mój dziadek. Był bardzo wierzącym człowiekiem, a ja byłam
z nim emocjonalnie związana. Często rozmawialiśmy o Bogu. Gdy odszedł, miałam
wrażenie, że świat mi się zawalił. Moi rodzice nie wytłumaczyli mi, dlaczego mój
wierzący dziadek umarł. Zostałam sama
ze swoim żalem. Miałam w sobie tak dużo
buntu i gniewu, że ze złości podarłam obrazek z Panem Jezusem Miłosiernym.

Dziękuję za rozmowę.
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„Katolickie” ptaki

„Czy widzieliście, jak dzieci czynią znak krzyża? Często nie wiedzą, co czynią,
wydaje się, że czynią jakiś ruch, który nie jest znakiem krzyża” – mówił papież podczas
audiencji generalnej 20 grudnia 2017 r.
Przyjrzyjmy się zatem swoim dzieciom i zastanówmy się także, jak my sami czynimy ten najważniejszy znak naszej katolickiej wiary... Czy wykonujemy go bez roztargnienia, z należytą uwagą i namaszczeniem?

Dendrytą
być...

Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle
dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy
Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby
nas uświęciły, oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli
na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia
duszy.
Amen.
fot. M. Pabis

fot. AFP/EastNews

Niektórzy machają
przy tym rękami, jakby
odganiali muchy, niektórzy
kreślą przed sobą coś na
kształt koła...
O co chodzi? O znak
krzyża. „Nauczcie swoje
dzieci poprawnie czynić
znak krzyża!” – apeluje
papież Franciszek.

fot. A. Kalinowski

W imię Ojca...

styczeń
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Modlitwa do Matki
Bożej
z Lourdes

fot. M. Pabis

Po pierwsze: gołąb. Ptak
ten jest przede wszystkim symbolem Ducha Świętego. Od wieków podkreślano szczególne cechy tego ptaka: prostotę i łagodność, niewinność i miłość. Izraelici widzieli w nim ulubionego
ptaka Boga. Gołąb występuje
często na kartach Pisma Świętego: Noe wypuścił go z arki, by
sprawdzić stan wód w czasie potopu; gołębie i synogarlice były
miłymi Bogu ofiarami całopalnymi. Gołąb jest też m.in. symbolem samego Chrystusa, Maryi
– „Czystej Gołębicy”, zmarłych,
którzy zasnęli w Panu, a także znakiem
natchnienia Pisma Świętego i świętych
nauczycieli.

wia swoje martwe pisklęta
(inne przekazy mówią, że
karmi je własną krwią aż
do śmierci z wycieńczenia).
Porównywano to do ofiary
krzyżowej Chrystusa, którego św. Tomasz z Akwinu
nazwał „tkliwym pelikanem
dusz”.
Po trzecie: kruk. Początkowo widziano w nim
jedynie samo zło – symbol rozpusty, nieczystości,
a nawet samego szatana.
Potem częściej upatrywano
w nim symbol grzesznika,
jak również nawróconego
grzesznika. W przedziwny
sposób Pan Bóg wybrał go
Kruk św. Eliasza. Czerna jednak na narzędzie swojej
opatrzności, czyniąc z niePo drugie: pelikan. Symbol Chry- go pomocnika żywiącego świętych pustusa nawiązujący do legendy, wedle stelników.
której pelikan krwią ze swego boku oży-

Pustelnicy i asceci niejedno mieli imię. Większość
z nich mieszkała w grotach
lub szałasach, ale byli też
tacy, którzy żyli na odkrytych platformach umieszczonych na słupach (stylici
czyli słupnicy) oraz w...
dziuplach, pniach lub koronach drzew. „Drzewni”
asceci nosili miano den- Dąb św. Świerada przy kościele św. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu
drytów. Większość z nich
żyła w czasach wczesnochrześcijańskich, np. na w wydrążonej lipie spędziła bł. Edigna z Puch
cyprysie w Irenim mieszkał pewien maronicki (Bawaria) (XI-XII w.). Pustelniczą celę w pniu
mnich, na migdałowcu Dawid z Tesaloniki, rosnącego w Tropiu nad Dunajcem doroda w pniu kasztanowca mnich Adolas.
nego dębu wyrąbał dla siebie także Polak
W pniu drzewa przez pewien czas miał – św. Andrzej Świerad zwany Żórawkiem (X w.).
swoją pustelnię św. Bawon (VI-VII w.), a 35 lat
Stronę przygotował Henryk Bejda

