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Grota św. Michała

Zapraszamy
do kin

Nie ludzką ręką
poświęcona

Jesteście
niesamowici!
W tym roku udało nam się wydać i sfinansować już 1 214 000 tys. egzemplarzy „Dobrych Nowin” .
Wszystkie trafiły do rąk Czytelników. Było to możliwe dzięki pomocy wielu dobrych, zaangażowanych ludzi.
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(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto),

my!
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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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Jesteście
niesamowici!

Dołącz do nas! Zostań wydawcą „Dobrych Nowin”!
Jak to zrobić?
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”.

DZIĘKI POMOCY NASZYCH DARCZYŃCÓW, MECENASÓW ORAZ
REKLAMODAWCÓW UDAŁO NAM SIĘ WYDAĆ I SFINANSOWAĆ W TYM ROKU
JUŻ 1 214 000 TYS. EGZEMPLARZY „DOBRYCH NOWIN”. DZIĘKI TEMU,
ŻE ZREALIZOWALIŚMY TO WIELKIE DZIEŁO EWANGELIZACJI, DOTARLIŚMY
Z DOBRĄ NOWINĄ DO PONAD MILIONA OSÓB. ZA KAŻDY GEST WSPARCIA
OGROMNIE WAM DZIĘKUJEMY! JESTEŚCIE NIESAMOWICI!

W

śród darczyńców, a jednocześ
nie rozdających „Dobre Nowiny” jest pan Ryszard z Gdańs
ka. Pewnego dnia znalazł naszą gazetę
w kościele pw. św. Katarzyny w Gdańsku.
Zabrał do domu, przeczytał i pomyślał,
że dobrze by mieć także „Dobre Nowiny”
w swojej rodzinnej parafii. Zadzwonił,
zamówił i tak się zaczęła nasza wspólna przygoda. „Pomyślałem: «Skosztujcie
i zobaczcie, jak dobry jest Pan»” – mówi
pan Ryszard, który zamawia u nas w redakcji 400 egzemplarzy „Dobrych Nowin”. Część z nich rozdaje w kościele,
wręczając do rąk wychodzącym, część
roznosi po Gdańsku, zostawiając je
w sklepach, u znajomych. „Ludzie już na
«Dobre Nowiny» czekają” – mówi.

Przed nami stoi
kolejne wyzwanie.
W tym roku musimy
opłacić wydanie
jeszcze czterech
numerów „Dobrych
Nowin”. Prosimy
zatem darczyńców
o pomoc. Czekamy
na nowych
mecenasów, którzy
co miesiąc będą nas
wspierać swoimi
datkami.

B E Z P Ł A T N A

Pan Tomasz jest kierowcą TIR-a. Zabiera od nas „Dobre Nowiny”, a potem rozdaje
je innym kierowcom i to nie tylko w Polsce,
lecz także jeżdżąc po całej Europie. Jak
mówi, po raz pierwszy z „Dobrymi Nowinami” zetknął się kilka lat temu na „Marszu
dla życia” w Warszawie. „Kiedy w domu
przeczytałem całe wydanie i dokładnie
zapoznałem się z treścią i ideą «Dobrych
Nowin», zdecydowałem się zaangażować w ich dystrybucję. Uznałem bowiem,
że jest to wspaniały pomysł i sposób na
ewangelizację. Postanowiłem też, że
będę to robił tak, aby «nie pozwolić upaść
żadnemu jego słowu na ziemię» (Księga
Samuela), tzn. nie będę gazet zostawiał
w niewłaściwych miejscach, ale – jeśli to
możliwe – wręczał je osobiście. Tak też robiłem przez kilka lat, rozdając «Dobre Nowiny» na parkingach swoim kolegom kierowcom. Obecnie oprócz rozdawania gazet kierowcom rozwożę je po kościołach
w kraju i za granicą” – wyznaje mężczyzna,
który dodaje od razu, że przez lata tej
działalności zauważył, iż rozdawanie gazet kolegom niesie z sobą dodatkową korzyść ewangelizacyjną. „Otóż wielu z nich,

SETKI POMOCNIKÓW
Pani Maria z Poznania zamawia „Dobre Nowiny”, a potem rozdaje je mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Nasi
Czytelnicy stamtąd zbierają ofiary na
nasze dzieło ewangelizacji i tak stali się
mecenasami „Dobrych Nowin”. Co miesiąc wspierają nas swoimi datkami.
Pani Małgorzata zamawia nasz miesięcznik do Niemiec i tam – razem ze
swoim znajomym, który jest wyznawcą
islamu, a którego zachwyciła idea „Dobrych Nowin” – rozwozi go po kościołach, gdzie gromadzą się Polacy.
Pani Krystyna zamawia gazetę do
Goeteborgu. Opłaca nie tylko przesyłkę do Szwecji, ale jest także darczyńcą
naszego miesięcznika. Maciej – uczeń
szkoły podstawowej – zamawia „Dobre
Nowiny” i rozdaje je swoim kolegom.
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MECENAS
400 egz.

A

Darowiznę możesz wpłacić przelewem na konto:
Stowarzyszenie Rafael, ul. Rękawka 51,
30-535 Kraków
Numer konta:

EWANGELIZACJA NA PARKINGU zaciekawionych tym, co robię, pyta mnie Siostra Lucyna raz w miesiącu prowadzi
o Pana Boga, o ideę, jaka mi przyświeca
i o mnie samego. Jest to wspaniała okazja
do dawania świadectwa i ewangelizacji
bezpośredniej. W znakomitej większości
są to budujące dla obu stron chwile, które
zmieniają nie tylko moich rozmówców, ale
i mnie samego” – mówi.
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lekcję religii z „Dobrymi Nowinami”. Kapelani więzień zanoszą je osadzonym,
a potem przychodzą do nas piękne świadectwa. Pan Michał opłaca wysyłkę „Dobrych Nowin” do parafii w rodzinnym
mieście oraz do polskiej parafii w Anglii, gdzie podczas bierzmowania każdy
z uczestników uroczystości otrzymał egzemplarz gazety. Dodatkowo Pan Michał
jest naszym mecenasem. Pani Karolina
rozdaje „Dobre Nowiny” bezdomnym...
To tylko niektóre przykłady ludzi zaangażowanych w nasze wspólne dzieło ewangelizacji. Każdego miesiąca
ok. 350-400 osób wpłaca na nasz fundusz
swój dar serca. Wielu z Państwa dzieli się
z nami nawet ostatnim groszem – zdarzają się wpisy: „25,40 zł – wszystko, co
mam”, „więcej nie mogę, ale chcę wspierać...”. To wzrusza i zobowiązuje...
Znaleźliśmy już ok. 120 mecenasów,
którzy wspierają nas regularnie co miesiąc. To właśnie m.in. dzięki nim udało nam się wydać już sześć numerów
„Dobrych Nowin” w tym roku. Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
Za każdego z Was ks. Tomasz Szarliński
sprawuje co miesiąc Mszę Świętą.
Magorzata Pabis

84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
W tytule: Darowizna na cele statutowe
– Dobre Nowiny

MECENAS
200 egz.

MECENAS
100 egz.
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WPŁATA 25 zł
miesięcznie

MECENAS
800 egz.
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WPŁATA 50 zł WPŁATA 100 zł WPŁATA 200 zł
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

MILION RÓŻAŃCÓW

DLA WENEZUELI

P

o kolumbijskiej premierze polskiego dokumentu Teraz i w godzinę śmierci (dystr. Rafael
Film) rozpoczęła się krucjata różańcowa na
rzecz Wenezueli, która pod rządami komunistów
zmaga się z katastrofalnym wręcz kryzysem o wymiarze nie tylko gospodarczym, humanitarnym
i politycznym, lecz także duchowym.
Akcja „Milion różańców dla Wenezueli” @ROSARIOSPORVZLA to zbiórka datków i białych różańców wysyłanych do Wenezueli, a także wielki wysiłek modlitewny nakierowany na to, by odwrócić
tragiczny bieg wydarzeń. Inicjatywa narodziła się
bezpośrednio pod wpływem filmu Teraz i w godzinę
śmierci. Została ona entuzjastycznie przyjęta przez
Kościół w Wenezueli, który ogłosił 16 lipca narodowym dniem modlitwy różańcowej na ulicach. Swój
udział w publicznej modlitwie na ulicach Caracas
zgłosił Juan Guaido – lider opozycji uznawany przez
czołowe kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę, za
tymczasowego prezydenta Wenezueli.

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Rafael

Film Teraz i w godzinę śmierci
to wielka epicka opowieść o sile
modlitwy różańcowej, splecionych z nią losach świata i losach
pojedynczych ludzi, którym modlitwa ta towarzyszy codziennie, mimo że
przez wielu jest pogardzana i wykpiwana...
Polska produkcja Stowarzyszenia Rafael
w 2018 r. była nominowana do tzw. katolickiego Oscara w kategorii „Najlepszy film” na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich Mirabile Dictu w Rzymie.
Teraz i w godzinę śmierci obejrzeli już widzowie
w Meksyku, Kolumbii, Puerto Rico, krajach
Ameryki Centralnej. Wkrótce premiera filmu
będzie miała miejsce w Ekwadorze i Peru.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia
się do tej modlitewnej krucjaty!
Więcej informacji na profilu:
https://twitter.com/RosariosPorVzla

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.

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
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Chrzest przywrócił d

Komu w drogę...

... temu przygotowuje się coraz więcej szlaków pielgrzymkowych. To już taka prawdziwie
„pobożna” moda. Od początku czerwca, wędrując nową „Drogą karmelitańską”, zwiedzić
można spory kawałek Portugalii. Niebawem odtworzony zostanie także tradycyjny szlak pielgrzymkowy wiodący z Polski do Rzymu. To trasy, na których aktywny wypoczynek połączyć
będzie można z przeżyciami natury duchowej. Oby było takich więcej!
Portugalska „Rota Carmelita”
wiedzie przez miejsca związane
z religią oraz historią Portugalii i ma ścisły związek z życiem
i działalnością fatimskiej wizjonerki, kandydatki na ołtarze Łucji
dos Santos. Podzielony na sześć
etapów szlak liczący 111 km wiedzie z klasztoru św. Teresy w Coimbrze, gdzie mieszkała i zmarła
siostra Łucja i gdzie znajduje
się również poświęcone jej muzeum, do sanktuarium w Fatimie.
Stowarzyszenie „Romea Strata” zrzeszające przedstawicieli
pięciu włoskich regionów stara się natomiast reaktywować
dawne szlaki pątnicze, którymi
do grobów apostołów w Rzymie
przez Alpy Wschodnie podążali
pielgrzymi z krajów nadbałtyckich, Polski, Czech, Austrii. Na
razie przygotowywane są liczne

DWUDNIOWY NOWORODEK BYŁ JUŻ PRAKTYCZNIE MARTWY, ALE PO CHRZCIE ŚWIĘTYM OŻYŁ!
TEN NIEBYWAŁY CUD WYDARZYŁ SIĘ W PIĄTEK 22 MARCA NA ODDZIALE INTENSYWNEJ OPIEKI
MEDYCZNEJ NOWORODKÓW W MIEŚCIE JUNDIAI W BRAZYLII.

Ochrzczone i poświęcone

Kiedy po kolejnych 10 min.
chirurg przyjechała do szpitala,
wokół inkubatora zastała parawany (żeby inni rodzice nie
widzieli, co się dzieje). Trwała
jeszcze reanimacja i resuscytacja, ale nie było widać żadnych
efektów, a jeden z lekarzy wykonywał już elektrokardiogram,
aby potwierdzić śmierć dziecka.
„Dziecko wciąż było zaintubowane i podłączone do respiratora, ale jego dotlenienie było

minimalne, a serce nie biło. Było
bardzo spuchnięte, a usta miało
purpurowo-fioletowe. Nie wykazywało żadnego ruchu ani
odruchu” – opisywała lekarka.
Mimo
trwającej
przez
20 min. bezskutecznej akcji reanimacyjnej lekarka – choć mówiono jej, że nie ma tu już nic do
roboty – postanowiła wykonać
zabieg nawet na martwym już
dziecku. „Po zabiegu ochrzciłam
dziecko i poświęciłam je Najświętszej Maryi Pannie i św. Ojcu
Pio, a w sercu powiedziałam do
Pana: «Panie, jesteś Bogiem życia i życie należy do Ciebie. Jeśli
jest to zgodne z Twoją wolą, uratuj to dziecko!»” – wyznała.

Serce zaczęło bić!

Lekarka spędziła kilka minut
z dzieckiem, a następnie umieś
ciła je ponownie w inkubato-

■ KRÓTKO ■ KRÓTKO ■ KRÓTKO ■ KRÓTKO ■ KRÓTKO ■ KRÓTKO ■

40 lat minęło...

To było coś niebywałego,
wydarzenie bez precedensu – po raz pierwszy papież
przybył do zniewolonego
przez komunistów narodu.
I to kto! Papież Polak. Film
Pielgrzym w reżyserii zmarłego niedawno Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego to zapis
pierwszej pielgrzymki Jana
fot. A. Bujak
Pawła II do Polski. Warto go
obejrzeć. Jest dostępny za darmo na kanale YouTube Konferencji Episkopatu
Polski: www.youtube.com/watch?v=t2BtCvThuSg.
Niezwykle interesującą stronę dotyczącą historycznej wizyty Jana Pawła II
przygotował również Instytut Pamięci Narodowej: https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny ukazana została z zupełnie innej – wrogiej katolikom i narodowi strony.
Przeżyjmy to zatem jeszcze raz! A może po raz pierwszy....

Łacina odżywa!
Jeśli ktoś tęskni za łaciną w Kościele, to coś specjalnie dla niego. Od 8 czerwca w Radiu Watykańskim co tydzień wysłuchać można nadawanego po łacinie
pięciominutowego serwisu informacyjnego Hebdomada Papae.
Audycji, która zawiera najważniejsze informacje o działalności papieża
i Stolicy Apostolskiej, można słuchać na falach Radia Watykańskiego w każdą
sobotę o godz. 12.32 oraz w formie podcastu na stronach Vaticannews.va. Na
stronach serwisu będzie można również znaleźć łaciński tekst prezentowanych
wiadomości. „Wiecznie żywa” łacina – oficjalny język Kościoła – znowu odżywa!

rze. Pielęgniarki krzątały się już,
żeby umożliwić rodzicom ich
ostatnie pożegnanie z maleństwem. Chirurg zauważyła wtedy, że skóra dziecka z sinej staje
się różowa. Poprosiła o sprawdzenie tętna, ale przyrządy
wskazywały wciąż to samo: serce nie bije. Kiedy lekarze nadal
stali przy inkubatorze, rozmawiając o tym przypadku, nag
le usłyszeli charakterystyczne
dźwięki. Spojrzeli na monitor
– tętno powróciło! Serce zaczęło bić!
Pomyśleli wtedy, że chwilowy nawrót akcji serca mogły
spowodować leki stosowane
podczas resuscytacji. W trakcie swojej lekarskiej praktyki
obserwowali już bowiem wielokrotnie, że po ich użyciu serce zaczynało na chwilę bić, ale
zaraz potem jego akcja znowu

fot. R. Krzeszowiak

zamierała. „Jednak tym razem
było inaczej – pisała lekarka.
– Zamiast uderzyć kilka razy,
a potem przestać, to małe serce zaczęło bić coraz mocniej
i w końcu – ku zdumieniu całego zespołu – osiągnęło normalną częstotliwość! Słyszałam, jak
wielu mówiło, że to może być
tylko cud...”.
Wszyscy byli bardzo podekscytowani tym, co się stało.
„Mój Boże, zamierzaliśmy już
wyłączyć urządzenia!” – wyznał
lekarz prowadzący.

Narodzone dla nieba

„Przydarzyło mi się to i to
dziecko żyje do dziś. Błogosła-

Mózg jest żeński lub męski
– i to jeszcze przed narodzinami!
To kamyczek do ogródka ideologów
gender uważających, że płeć jest uwarunkowana wpływami społecznymi,
a nie biologią, i można ją sobie dowolnie wybierać. Amerykańscy naukowcy
zbadali, że dziewczynki od chłopców
różnią się mózgami już w łonach swoich matek!
Wykorzystując zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego, naukowcy
przebadali 118 dzieci w łonach ich matek.
Badali funkcjonalną łączność i połączenia
nerwowe pomiędzy różnymi obszarami
mózgu u płodów męskich i żeńskich. Wyk
ryli takie połączenia miedzy częściami
mózgów dziewczynek, które prawie wcale
nie występowały w mózgach chłopców.
Okazało się zatem, że rozwój funkcjonalnej
łączności w mózgach płodów różni się w zależności od płci, a obserwowane już na tak
wczesnym etapie rożne u obu płci połączenia neuronowe są prawdopodobnie fundamentem do dalszego rozwoju ich mózgów.
Jednym słowem dowiedziono, że dziewczynki od chłopców różnią się nie tylko wi-

docznymi gołym okiem cechami płciowymi, lecz także mózgami, co więcej, już w łonach matek! Ludzki mózg ma swoją płeć
już przed narodzinami! Mózgi dziewczynek
i chłopców już wtedy inaczej funkcjonują.
Wyniki powyższych badań opublikowano w artykule Różnice płci w funkcjonal
nej łączności podczas rozwoju mózgu płodu
zamieszczonym w renomowanym dwumiesięczniku „Developmental Cognitive
Neuroscience”.
strony przygotował Henryk Bejda

wiony niech będzie Bóg, który
pozwala nam być świadkiem
takiego cudu!” – zakończyła
swój datowany na 7 kwietnia
tekst brazylijska pani chirurg.
W późniejszym wywiadzie
dla agencji ACI Digital lekarka
wyznała, że miała wątpliwości,
czy może ochrzcić dziecko, jeśli
ono już nie żyje, ale poczuła, że
musi to zrobić. Odpowiedniej
„procedury” nauczyła ją kiedyś
zakonnica. Dodała, że nie była
lekarką, która się modli, nie
troszczyła się o to, właściwie

nie wierzyła nawet w cuda, ale
to, co się stało, utwierdziło ją
w wierze. Goszcząc na początku roku w San Giovanni Rotondo, zawierzyła swoją pracę zawodową... św. Ojcu Pio. Jest też
członkinią walczącego z aborcją Instituto Familia e Vida.
Ochrzczone dziecko jest już
jednak w niebie i cieszy się życiem wiecznym. Tu, na ziemi,
żyło jeszcze przez ponad dwa
tygodnie, ale z uwagi na bardzo
poważną wadę serca w końcu
zmarło.

„Dróżkowa”
aplikacja

Ze smartfonem na kalwaryjskie dróżki? Jak najbardziej!
Wdziej wygodne turystyczne buty,
weź smartfona, zainstaluj na nim
aplikację „Nie ustawajcie w modlitwie”, a potem idź i módl się!
Aplikacja mobilna „Nie ustawajcie w modlitwie” to niezwykła
pomoc dla tych, którzy przemierzają słynne dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej w sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej. To
w pełni profesjonalne dzieło, które
powstało w kalwaryjskim Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym, i swoiste
upamiętnienie 40. rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła II w tym
właśnie miejscu.

Wspomniana aplikacja zawiera wszystko, co na dróżkach
potrzebne: teksty nabożeństw,
informacje o sanktuarium i historii poszczególnych kaplic, a także
mapę dróżek. Korzystać z niej
mogą zarówno indywidualni
pielgrzymi, jak i grupy. Można ją
pobrać w sklepie Google Play lub
za pomocą linku podanego na
stronie internetowej sanktuarium
kalwaryjskiego.

„A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to
abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium.
Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim,
a zwłaszcza młodym (bo dziwna rzecz, młodzi szczególnie upodobali sobie to miejsce): nie ustawajcie
w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie
ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie”.
św. Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r.

trasy w samych Włoszech wiodące w pięciu różnych kierunkach
łączących kraje Europy Środkowo-Wschodniej z Fucecchio (San
Miniato), gdzie szlak wchodzi
na drogę Via Francigena, której różnymi odnogami dotrzeć
można do Rzymu (365 km), a nawet do Santiago de Compostela
(2455 km) i Jerozolimy (2955).
Naszkicowana trasa z Polski
zaczyna się na razie w Częstochowie i wiedzie przez Kraków,

Ostrawę, Czeskie Budziejowice,
Linz. Odtwarzane są także inne
szlaki pielgrzymkowe, m.in. Via
Romea Germanica – trasa wiodąca do Rzymu przez Niemcy
od Stade przez m.in. Brunszwik,
Wurzburg, Alpy, Innsbruck, Ferrarę, Orvieto. Jest to najprawdopodobniej ten sam szlak,
którym po dotarciu do Niemiec,
z Gdańska do Rzymu – wraz ze
swoim mężem – pielgrzymowała bł. Dorota z Mątów.

Krakowska „Ziemia Święta”

W czerwcu w Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie (na tzw. Białych
Morzach) kard. Stanisław
Dziwisz poświęcił znajdujące się za prezbiterium mozaiki i trzy kaplice – repliki:
Groty Zwiastowania w Nazarecie, Groty Narodzenia
w Betlejem oraz Grobu Bożego w Jerozolimie. Warto
je obejrzeć!

fot. Krzysztof Tadej/FOTONOVA

Lekarka poprosiła wtedy
o przygotowanie stosownych
narzędzi i nakłucie klatki piersiowej, żeby dziecko nie zmarło,
zanim ona przyjedzie. 15 min.
później – jak wyznała – telefon
zadzwonił po raz kolejny. Poinformowano ją, że serce dziecka
przestało bić.

fot. A. Zachwieja / pro-life.pl

„Jadłam obiad około 15.30,
kiedy zadzwonił do mnie rezydent, informując mnie, że
na noworodkowym OIOM-ie
mają dwudniowego noworodka
z odmą opłucnową (tak dzieje
się, kiedy jest „dziura” w płucu
i powietrze z niego wychodzi, co
utrudnia oddychanie)” – tak na
facebookowej stronie Instituto
Familia e Vida napisała 35-letnia
lekarka, chirurg dziecięcy, która
była jedną z bohaterek tego zdarzenia. Dziecko było wcześniakiem, na dodatek podłączonym
do respiratora, co pociągało za
sobą jeszcze większe problemy.
Pani chirurg została poproszona o interwencję – wykonanie
drenażu klatki piersiowej. To procedura, podczas której w klatce
piersiowej umieszczany jest dren
– powietrze może przezeń wyjść
i przestaje uciskać płuco.

fot. M. Pabis
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Kaplice, które są darem
Komisariatu Ziemi Świętej, upamiętniają nie tylko
najważniejsze wydarzenia
z historii zbawienia i najważniejsze dla chrześcijan miejsca, lecz także wpisują się
w obchody ważnych rocznic
związanych z franciszkanami, Janem Pawłem II i Ziemią
Świętą: 800 lat stałej obecności zakonu franciszkanów
w Ziemi Świętej i odbytych
w to samo miejsce: przed
800 laty – pielgrzymki pokoju św. Franciszka i w 2000 r.
– pielgrzymki Jana Pawła II.

fot. M. Pabis
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Recepta na kryzys

Kościół na całym świecie przeżywa kryzys. Jak
go przetrwać? Jak z niego
wyjść? Wielu zdezorientowanych katolików zadaje sobie
dziś takie pytania. Kardynał
Gerhard Ludwig Müller – były
prefekt Kongregacji Nauki
Wiary – ma na to dość prostą

receptę. Zaleca trzymanie się
zasad wiary i powrót do praktyk religijnych. Oto podstawowe „leki” na jego recepcie:
– ponowne skupienie się na
najważniejszych prawdach naszej wiary: Trójjedynym Bogu,
wcieleniu Chrystusa, wylaniu Ducha Świętego;
– pozostawanie w bliskości
z Bogiem poprzez świętą Eucharystię i częstą spowiedź;

– codzienna modlitwa;
– gotowość do bycia prowadzonym w naszym życiu
moralnym przez Bożą łaskę.
„Nic innego nie zapewni
nam wyjścia z obecnego kryzysu wiary i moralności w stronę
dobrej przyszłości” – stwierdził
kard. Müller w liście Benedykt
i jego krytycy opublikowanym
w kwietniu br. w magazynie
„First Things”.
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fot. R. Krzeszowiak

Boże, przecież kiedyś

byłem szczęśliwy
Z Wacławem rozmawia Mariusz Talarek.

racia albertyni byli świadkami
mojego powrotu do Boga i do
Bnormalnego
życia. Od kiedy pa-

miętam, bardzo się bałem i wstydziłem. Jako dzieciak czekałem na
ojca prawie tydzień i cierpiałem,
kiedy tata wracał do domu pod
wpływem alkoholu. Gdy to widziałem, mówiłem sobie: „Nigdy
w życiu nie będę taki jak on! Będę
wspaniałym ojcem, mężem, pracownikiem”. Okazało się, że mój
tata nie był alkoholikiem, to ja nim
zostałem. Wtedy nie wiedziałem,
że choroba alkoholowa nie polega
na tym, że się pije dużo lub często,
ale na tym, że nie można przestać
w środku picia. A w moim życiu
właśnie zaczął się „taniec śmierci”.

Taniec śmierci?

lkohol stał się główną treś
cią mojego życia na 25 lat.
A
Znalazłem się na równi pochyłej

albo – czasami mówię – na karuzeli śmierci, która kręciła się coraz
wyżej, coraz szybciej i zabierała
mi coraz więcej. Najważniejsze rzeczy w życiu załatwiałem
w tzw. „międzyczasie”. Ślub, narodziny syna, dorastanie, praca...
Czarna dziura. Niewiele pamiętałem. Uciekłem od rodziny, bo nie
mogłem już wytrzymać z samym
sobą. Byłem bezsilny i bezradny.
Pamiętam, co alkohol ze mną
wyprawiał. Na kacu szedłem do
pracy, jeździłem po pijaku. Miałem omamy wzrokowe i słuchowe. To cud, że nie umarłem. Widzę w tym miłosierdzie Boże.

Alkohol doprowadził Cię do
bezdomności...

jest stanem trudnym do zrozumienia przez
Bezdomność

kogoś, kto jej nie doświadczył.
Na ulicy widać zaledwie jej skutki. W moim życiu bezdomność
była poprzedzona pustką, która
zaczęła się gdzieś w sercu; od
utraty wiary, nadziei i miłości.
Mój dramat rozpoczął się od
utraty wiary. Kiedy teraz myś
lę o słowach Jezusa: „lisy mają
nory, jaskółki gniazda, a Syn
Człowieczy nie ma gdzie głowy
położyć...”, widzę ludzkie serce,
a w nim klamkę, która działa tylko od wewnątrz. Ja Boga w jakimś momencie życia z mojego
życia wprost wyrzuciłem. Potem
już jako bezdomny próbowałem wypełnić tę pustkę w chaotyczny sposób, podobnie jak
moi towarzysze niedoli – grać
w totolotka i w karty za pieniądze, gromadząc jakieś bezsensowne zapasy na przyszłość. To
był w moim życiu totalny chaos
i pustka. Koszmar. Brakowało
mi nadziei i wiary, ale przede
wszystkim miłości. Nie byłem
zdolny do miłości. W moim życiu
królował egoizm. Widziałem tylko swoją własną krzywdę. Kiedy
znalazłem się w przytułku dla
bezdomnych w Krakowie, przełykałem łzy razem z chlebem,
którym mnie obdarowywano.
Zapracowałem sobie na moją
bezdomność...

Życie w błocie to nie luksus.

N

adszedł czas, że chciałem
przestać pić, ale im bardziej
chciałem, tym bardziej nie mogłem. Chodziłem do przychodni
przeciwalkoholowej przymuszony przez ojca, który powiedział, że mnie wywali z domu.
Tam, gdy mówili mi prawdę,
to tak bolało, że piłem jeszcze
więcej. I znalazłem się na ulicy. Byłem na dnie: głodny, nie
miałem pieniędzy, spałem po
piwnicach, piłem wodę z kranu.

Pomyślałem – są święta Bożego Narodzenia, pójdę do domu
mojego ojca i poproszę go, żebym te święta mógł spędzić
z rodziną. Ojciec powiedział, że
pijanego nie chce widzieć. Więc
wytrzymałem i nawet zostałem
kilka dni. Było tak cudownie. Zaraz po świętach przyszedł ksiądz
po kolędzie. Mój ojciec nie wytrzymał i powiedział, że im piekło na ziemi urządziłem.
Z bólu i wstydu wykrzyczałem: „Co ty możesz o tym wiedzieć, przecież mnie to toczy od
środka jak rak!”. Ten kapłan, wychodząc, ujął moje ręce w swoje
dłonie, pochylił się nade mną
jak sługa i powiedział: „Widzę,
że jest pan inteligentnym człowiekiem. Jeśli pan będzie chciał
pomocy, to niech pan przyjdzie,
postaram się panu pomóc”.

Przyszedł 2 czerwca 1994 r.

o było Boże Ciało. Z krakowskiego kościoła Arki Pana
Tludzie
wyszli na procesję. Przeszkadzali mi, bo toczyłem się do
meliny na poranną porcję wód-

ki. Dla mnie to był zwykły alkoholowy dzień.
Ten tłum mnie zagarnął. Nie
miałem siły się wyrwać. Chłopcy dzwonili dzwoneczkami,
dziewczynki sypały kwiaty. Koło
mnie przeszedł kapłan – w ręku
trzymał monstrancję – „o jeszcze i ten mi przeszkadza!”. A to
sam Chrystus wyszedł po mnie
na ulicę. Płacząc, w myślach
zawołałem: „Boże, przecież ja
kiedyś byłem szczęśliwy, dlaczego muszę iść na wódkę?”.
Na melinie wypiłem dwa kieliszki i do domu. Dziwne. Coś
mi w środku wołało: „Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade
mną!”. Poszedłem spać. Gdy się
obudziłem, jakby mi ktoś mózg
wymienił. Pierwsza myśl: po
pomoc! Przypomniałem sobie
kapłana z kolędy. Poleciałem do
parafii św. Judy Tadeusza z wołaniem „Boże, co to będzie, jak
go nie będzie!”. A ten ksiądz po
prostu czekał. Drzwi kancelarii
były otwarte. Kapłan pomógł
mi wybrać grupę ludzi zdrowiejących z tej choroby. Poszedłem do przytuliska św. Brata

Alberta. Właśnie wyprowadzali
jednego gościa z butelką denaturatu w ręku, dwóch innych
dobijało się do bramy, trzeci
pluł do „judasza”. Byłem przerażony. Uciekłem nad Wisłę. Nie
wiem, czemu wróciłem, a jak
przyszedłem, znowu kogoś wyprowadzali – znowu ucieczka.
Za trzecim razem tak się pchali,
jakiś chleb rozdawano, że mnie
po prostu wepchnęli do środka.
Na bramie był brat Alojzy. Zacząłem mu ściemniać, że świat
taki zły...
Zakonnik wysłał mnie na mityng AA. Tak zaczął się nowy rozdział mojego wreszcie prawdziwego, odpowiedzialnego życia.
Oskarżałem ojca, że on nie miał
uczuć, że nigdy nie powiedział,
że mnie kocha, a dopiero trzy
lata po jego śmierci dowiedziałem się, że przez rok chodził do
przychodni przeciwalkoholowej, aby ratować syna. Na szczęście zdążyłem mu powiedzieć,
że go kocham. Kiedyś, gdy
mama została sparaliżowana,
a tata bardzo się nią opiekował,
złapałem rodziców za ręce i nie-

Wacław z Krakowa
po ponad 20 latach życia
w nałogach, depresji, próbach
samobójczych, pobytach
w szpitalu psychiatrycznym
i dwuletniej bezdomności
powrócił do życia. W wieku
58 lat ukończył studia
pedagogiczne i podjął
współpracę z krakowskim
odziałem Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta.
Dziś wspiera osoby żyjące jak
kiedyś on sam.

fot. R. Krzeszowiak

Powiedziałeś kiedyś na spot
kaniu z braćmi albertynami:
„Wasza służba sprawiła, że
jeszcze żyję”...
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śmiało zapytałem: „Boże, czemu
ja wam nigdy nie powiedziałem,
że was kocham?”. Tata zapłakał,
a mama pierwszy raz przemówiła: „Kocham cię!”. Przemówiła!
Kiedy zacząłem trzeźwieć, próbowałem wziąć życie we własne
ręce, ale wylądowałem w przytulisku. Coś we mnie pękło, powiedziałem sobie: „Ty sam wiesz,
czemu tu jesteś!”. Zaczęło mi się
układać w głowie, zobaczyłem,
że całe życie nikogo nie doceniałem, liczyłem się tylko ja. Oskarżałem przedtem wszystkich...
W przytułku dla bezdomnych
mężczyzn zaczęli mnie uczyć
odpowiedzialności. Były tam też
spotkania z Ewangelią. Prowadziła je Małgosia i pytała: „Kim
jest Jezus?”.
W tym czasie, kiedy przestałem pić, to w ciągu trzech lat
pięć razy byłem w szpitalu psychiatrycznym, tak mi się w głowie mieszało od tego wszystkiego, co nawyrabiałem. Miałem
42 lata, gdy cudownie zostałem
ocalony. Dziś mam niesamowitą
wdzięczność. Musiałem dobić
samego dna, aby się odbić i rozwinąć skrzydła. Dzisiaj odzyskałem siebie, swą tożsamość, godność człowieka, godność dziecka Bożego. Odzyskałem syna,

a może bardziej syn odzyskał
ojca – jestem szczęśliwym dziadkiem ukochanej wnuczki Emilki.
Mam mieszkanie, samochód,
pracę i cieszę się szacunkiem ludzi. Wreszcie jestem szczęśliwy.

takim samym. Chciałem być lepszy od innych ludzi, dziś staram
się być lepszym dla innych ludzi.

R E K L A M A

Czy chciałbyś więc zmienić
coś w tej historii?

Czasu nie da się cofnąć. Pew-

Bóg o Tobie nie zapomniał.
nie, że jest ukryty żal. Na pewKim On jest dzisiaj dla Ciebie? no nie chciałbym nigdy usłyszeć

ogiem Trójjedynym: Bogiem
Ojcem, który wychowuje;
BSynem
Bożym, który formuje

oraz Duchem Świętym, który
towarzyszy... Bogiem, który pos
tawił na mojej drodze zacnych
kapłanów. I tak, od duchowego
opiekuna przytuliska św. Brata
Alberta usłyszałem: „To nie droga
jest trudna, to trudności są prawdziwą drogą”. Od duszpasterza
trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej, kiedy pytałem, czym sobie
zasłużyłem na tę łaskę trzeźwoś
ci, usłyszałem: „Niczym!”. A ja
już chciałem postawić sobie
pomnik i zaświecić aureolę nad
głową. Inny ksiądz powiedział
mi: „Trudnymi drogami prowadzi pana Bóg, ale niech mi pan
wierzy ON jest MĄDRY!”. I wielu
innych, którzy jako Namiestnicy
Chrystusa na ziemi mnie formowali. Tak, sprawdziło się! Jestem
tym samym człowiekiem, ale nie

słów syna do własnej matki: „Jak
ty w ogóle mogłaś dopuścić do
tego, że zostałem produktem takiego człowieka?”. Straszne! Nie
chciałbym również usłyszeć słów
szwagra: „Wacek, dziecka nie wystarczy mieć, z dzieckiem trzeba
być”. A miłość to czas, jak mówił
kardynał Tysiąclecia Wyszyński.
W rękach miłującego Boga
moja mroczna przeszłość stała się
bezcennym skarbem, gdy podjąłem kolejne studia i jako psychoterapeuta uzależnień pomagam
dzisiaj innym, aby wyrwali się ze
szponów różnych nałogów. Mówią, że jestem wiarygodny, bo
jako „zraniony lekarz” nie tylko
wiem o bólu, ale przeżyłem go
na własnej skórze. Mogę jedynie
w ten sposób po latach spłacić
dług miłości wobec syna.

Dziękuję za rozmowę.
R E K L A M A
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rocznica koronacji
. obrazu Myślenickiej Pani

Nie ludzką ręką poświęcona
fot. M. Pabis

awne przekazy opowiadają historię powstania
groty. Pewnego dnia ze
stada, które pasło się na zboczach góry Gargano, odłączył
się byk. Kiedy właściciel odnalazł go po długich poszukiwaniach, zwierzę klęczało
przed jedną z górskich grot.
Rozgniewany mężczyzna chciał
zabić zwierzę, ale wypuszczona z łuku strzała zawróciła i raniła go. Zadziwiony opowiedział o tym biskupowi Siponto
– Wawrzyńcowi. Duchowny, widząc w tym znak z nieba, zarządził trzy dni modlitwy i postu.

Z oczu Maryi popłynęły łzy

OCALONY PRZED SPALENIEM
W 1596 r. Zbaraski przywiózł
obraz do Polski i umieścił go
w swym pałacu, który znajdował

OBRAZ MATKI BOŻEJ MYŚLENICKIEJ, KTÓRY ZNAJDOWAŁ SIĘ W DOMU OCIEMNIAŁEGO
MARCINA GRABYSZY, NAGLE RAZ PO RAZ ZACZĄŁ SIĘ MIENIĆ KOLORAMI, TO ZACHODZIĆ
MGŁĄ, A Z OCZU MARYI POPŁYNĘŁY ŁZY. TO ZJAWISKO POWTARZAŁO SIĘ PRZEZ OSIEM DNI.
OD RAZU TEŻ WYDARZYŁ SIĘ CUD – WŁAŚCICIEL WIZERUNKU MATKI BOŻEJ PRZEJRZAŁ.

się w Krakowie przy Rynku Głównym. Następnie, na skutek różnych
dziwnych okoliczności w 1624 r.
obraz stał się własnością oficjalisty
księcia Zbaraskiego – Marcina Grabyszy, który pochodził z Myślenic.
Stało się to w czasie, kiedy w Krakowie panowała zaraza. Choroba dot
knęła także ludzi zatrudnionych
w domu księcia i z tego powodu
władze miejskie nakazały, aby
wszystkie przedmioty z domów
objętych zarazą, jako„zapowietrzone”, zostały usunięte i spalone.
W rzeczach, jakie słudzy książęcy wynieśli na spalenie, znalazł

się także obraz Matki Bożej. Grabysza, który właśnie przybył na
miejsce i zauważył, co się dzieje,
uprosił znanych sobie ludzi księcia, którzy byli kalwinistami, aby
nie palili obrazu, ale podarowali
go jemu. Udało mu się ocalić wizerunek. Zawiózł go następnie
do swego domu w Łagiewnikach
koło Krakowa.
CUD ZA CUDEM
Podupadający na zdrowiu
mężczyzna w 1629 r. przeniósł się
do domu rodzinnego w Myślenicach. Wziął z sobą obraz Matki

Bożej. Życie w domu pana Marcina toczyło się normalnie do maja
1633 r. Wówczas stało się coś, co
odmieniło życie całe rodziny...
1 maja zauważono bowiem,
że obraz Matki Bożej cały mieni
się kolorami, czasem zachodzi
mgłą, a z oczu Maryi płyną łzy.
Zjawisko powtarzało się przez kolejne dni i zakończyło się 8 maja,
kiedy w uroczystej procesji wizerunek został przeniesiony do koś
cioła parafialnego.
Już w czasie, kiedy Matka Boża
płakała, miały miejsce uzdrowienia uznane za cudowne. Pierw-

Powrócił do zdrowia

szym uzdrowionym był Grabysza.
Pan Marcin, słysząc o światłach
w obrazie, wezwał głośno imienia
Matki Bożej i... odzyskał wzrok.
Wydarzenia te wielce poruszyły nie tylko miejscową ludność,
lecz także mieszkańców okolicy,
z Krakowem włącznie, rozsławiając obraz Matki Bożej Myślenickiej.
24 sierpnia 1969 r. ks. kard. Karol
Wojtyła ukoronował łaskami słynący wizerunek Maryi.
Kult Matki Bożej Myślenickiej
jest wciąż żywy. Wielu ludzi przychodzi i modli się przed Jej cudownym obliczem.
fot. arch. parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

P

ierwszym znanym właścicielem obrazu był papież Syks
tus V. Kiedy w 1590 r. ojciec
święty umierał, przekazał wizerunek swej krewnej, która była wówczas ksienią jednego z klasztorów
w Wenecji. Kilka lat później otrzymał go od owej mniszki książę Jerzy Zbaraski, znany magnat polski,
podróżnik i dyplomata, późniejszy
kasztelan krakowski.

KAZIMIERZ KOSEK Z MYŚLENIC W 1992 R. ZAUWAŻYŁ NA SWOIM RAMIENIU ZNAMIĘ. DOPIERO PO ROKU UDAŁ SIĘ Z TYM PROBLEMEM DO LEKARZA. DOKTOR DOSZEDŁ DO WNIOSKU, ŻE MOŻE TO BYĆ JEDEN Z NAJGROŹNIEJSZYCH NOWOTWORÓW SKÓRY – CZERNIAK ZŁOŚLIWY. PODEJRZENIE OKAZAŁO SIĘ PRAWDZIWE.

W

lutym 1993 roku z listem polecającym od
przyjaznego mi lekarza
myślenickiego udałem się do ordynatora Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii przy
ul. Garncarskiej w Krakowie, gdzie
bezzwłocznie poddałem się zabiegom chirurgicznym” – mówił Kosek.
Znamię usunięto. Po upływie czterech miesięcy mężczyzna wymacał
małą grudkę głęboko pod mostkiem. Okazało się, że nastąpił przerzut nowotworu na prawostronne
węzły chłonne szyjne. Potwierdziły
to badania histologiczne.
W czerwcu 1993 r. zaatakowane węzły zostały operacyjnie
usunięte. „Przez okres 11 lat przeszedłem 6 drobnych zabiegów
operacyjnych, jednak nie stwier-

„

dzono u mnie dalszych przerzutów. Wszystkie biopsje dały wynik
negatywny. Potwierdzają to liczne
badania lekarskie i wyniki prześwietleń RTG, badania USG i histologiczne. Minęło kilka lat, a ja uprawiam sport, jeżdżę na rowerze, na
nartach, pływam. Jestem w dobrej
kondycji fizycznej i psychicznej”
– dodawał Kazimierz Kosek.
„Aby żyć ze świadomością
zagrożenia, dużo modliłem się
i modlę się dalej, głównie przed
cudownym obrazem Matki Bożej
Myślenickiej. Od 1993 roku codziennie chodzę do kościoła, codziennie przystępuję do Komunii
świętej. Od 1994 roku wyjeżdżam
na pielgrzymki do sanktuariów
Maryjnych. Gorliwymi modlitwami o moje zdrowie do Pana Boga

i Wszystkich Świętych wspierała
mnie i nadal wspiera cała moja
rodzina i liczne grono przyjaciół”
– opowiadał.
„Cały czas prosiłem o zdrowie.
To mnie trzymało na duchu i dawało mi siłę do przetrwania zabiegów i badań, a zwłaszcza męki
dwutygodniowego oczekiwania
na wyniki – na wyrok. Wyzdrowienie zawdzięczam łasce Opatrzności Bożej, którą wyprosiłem przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej
Myślenickiej. Dzięki modlitewnemu kontaktowi z Bogiem udało mi
się znaleźć lekarzy, ludzi głęboko
wierzących, którzy okazali mi wielkie serce i pomoc” – podkreślał.
Kazimierz Kosek na każdym
kroku wyrażał Bogu wdzięczność
za – jak sam twierdził i jak twier-

dzili niektórzy lekarze – cudowne
uzdrowienie i brak dalszych przerzutów. Codziennie też odmawiał
następującą modlitwę, w której
zawarta jest wdzięczność Panu
Bogu i wyraz poddania się woli
Opatrzności Bożej: „Za wszystkie dary z Bożej ręki wzięte, / za
skarby wiary, za pociechy święte,
/ Za trudy pracy i trudów owoce,
/ za chwile siły i długie niemoce /
za spokój, walki, zdrowie i choroby, / za uśmiech szczęścia i za łzy
żałoby, / i za krzyż ciężki na barki włożony. Niech będzie Jezus
Chrystus pochwalony”.
Pan Kazimierz wiele czasu poświęcał na pracę w parafialnym zespole Caritas„Betania” w Myślenicach.
„Chcę w ten sposób jakoś odwdzięczyć się Bogu i Matce Bożej”– mówił.

Obraz
przedstawiający
Bogarodzicę
trzymającą Dzieciątko
Jezus, jaki czczony
jest w sanktuarium
w Myślenicach, to
dzieło nieznanego
malarza włoskiego.
Wizerunek został
namalowany
najprawdopodobniej
w Rzymie w drugiej
połowie XVI w.
farbami olejnymi na
desce.

Na górze Gargano we Włoszech znajduje się grota, która nazywana jest niebiańską bazyliką. Jest ona jedynym
miejscem na ziemi, które konsekrował anioł. To właśnie tam w V w. trzykrotnie ukazał się św. Michał Archanioł.

D

„MARYJA W ZNAKU CUDOWNEGO WIZERUNKU JEST OBECNA NA MYŚLENICKIEJ ZIEMI
JUŻ PRAWIE CZTERY WIEKI. OD 50 LAT OBRAZ ZDOBIĄ PAPIESKIE KORONY NAŁOŻONE
PRZEZ KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁĘ 24 SIERPNIA 1969 ROKU. MINIONE POKOLENIA
DOŚWIADCZAŁY JEJ MIŁOŚCI I MATCZYNEJ TROSKI. RÓWNIEŻ MY WIELE JEJ ZAWDZIĘCZAMY.
DLATEGO, W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE ZŁOTEGO JUBILEUSZU, CHCEMY PRZY NIEJ SIĘ
SPOTKAĆ, JAK DZIECI PRZY MATCE, BY DAĆ DOWÓD NASZEJ CZCI, WDZIĘCZNOŚCI I MIŁOŚCI”
– NAPISAŁ W ZAPROSZENIU NA JUBILEUSZ KS. ZDZISŁAW BALON, PROBOSZCZ Z MYŚLENIC.

Koronacja obrazu Pani Myślenickiej przez kard. Karola Wojtyłę, 24.08.1969,
fot. K. Harędziński, archiwum parafii Narodzenia NMP w Myślenicach
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Pierwsze objawienie

W trzecim dniu modlitwy
objawił mu się św. Michał Archanioł i powiedział do niego:
„Ja jestem Archanioł Michał,
stojący przed obliczem Boga.

Grota jest mnie poświęcona;
ja jestem jej strażnikiem. Tam,
gdzie się otwiera skała, będą
przebaczone grzechy ludzkie.
Modlitwy, które będziecie tu
zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć
tę grotę dla kultu chrześcijańskiego”.

Drugie objawienie

Po raz drugi św. Michał
Archanioł ukazał się w 493 r.
podczas oblężenia Siponto.
Zagrożeni mieszkańcy wzywali pomocy z nieba, modląc się
i poszcząc. Wtedy z pomocą
przyszedł anioł, który zapewnił biskupa o swoim wsparciu.
Nakazał natychmiast uderzyć
na wrogów. Kiedy jego rozkaz
został wykonany, po długiej
bitwie mieszkańcy Siponto
pokonali przeważające siły

wroga. Wiedzieli, że stało się to
z pomocą anielską.

Trzecie objawienie

Kiedy wróg został odparty, bp Wawrzyniec postanowił
wypełnić polecenie Archanioła
i poświęcić grotę na górze Gargano. Wtedy św. Michał objawił mu się po raz kolejny. Powiedział, że miejsce to jest już
przez niego poświęcone: „Zaniechaj myśli o poświęceniu
groty, ja wybrałem ją na swoją
siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale
i mój wizerunek, ołtarz, paliusz
i krzyż. Wy tylko wejdziecie do
groty i odmówicie przy mnie
modlitwy. Jutro odprawicie dla

ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę
świątynię” – powiedział.

Spełniona przepowiednia

Ludzie posłuszni słowom
anioła wyruszyli w uroczystej
procesji do groty. Na czele
szedł Wawrzyniec oraz siedmiu innych biskupów. Nagle
pojawiły się nad nimi orły
i utworzyły nad duchownymi
niezwykły baldachim.
Gdy procesja dotarła na
miejsce – zgodnie z tym, co zapowiedział św. Michał Archanioł
– wierni odnaleźli w grocie okryty szkarłatnym suknem kamienny ołtarz, na którym stał krzyż. Na
jednej ze skał znaleziono dziwny
znak – odcisk stopy dziecka.

Biskupi odprawili w tym
dniu, a było to 29 września
493 r., pierwszą Ofiarę Eucharystyczną w anielskiej
grocie.

Po raz czwarty

Święty Michał pomógł
mieszkańcom słonecznej Italii w połowie XVII w., kiedy
szalała tam epidemia dżumy.
Anielski wysłannik, niejako odpowiadając na modlitwy, jakie
zanosili zrozpaczeni ludzie,
objawił się tam po raz czwarty. Polecił pozbierać kamienie
z góry Gargano, wyryć na nich
znak krzyża oraz inicjały M.A.,
poświęcić je i rozdać wiernym.
Wszyscy, którzy mieli taki kamień, ocaleli.

Dzień pierwszej Mszy Świętej w grocie na górze Gargano został wyznaczony na liturgiczne
święto Archanioła Michała, a później także Gabriela i Rafała.

Zapraszamy do Krakowa
Kraków, często nazywany drugim Rzymem, jest bogaty w kościoły. Pochodzą one z różnych okresów
i gromadzą wiele skarbów. W wielu z nich znajdują się słynące łaskami obrazy Matki Bożej. Wymieńmy
choć kilka:
◆ w kościele karmelitów - Matki Bożej Piaskowej,
◆ w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie
– Matka Boża Świętojańska, zwana także Wolności,
◆ w opactwie cystersów w Mogile - statua Matki Bożej z Dzieciątkiem;
◆ w kościele św. Marka – Matka Boża bł. Michała Giedroycia
◆ w kościele franciszkanów – Matka Boża Smętna Dobrodziejka
◆ w kościele ojców redemptorystów – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Turyści i pielgrzymi często zatrzymują
się przy tych obrazach, a modląc się za
wstawiennictwem
Matki Bożej, wypraszają
liczne łaski dla siebie
i swoich bliskich.
www.krakow.pl/1300,artykul,krakowski_szlak_swietych.html
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P O D PAT R O N AT E M „ D O B R YC H N O W I N ”

Tajemnica Ojca Pio

W

wielu polskich kinach
można oglądać film
pośw ięcony kapucyńskiemu stygmatykowi, zatytułowany Tajemnica Ojca Pio. „Mater
iał jest naprawdę imponujący.
Zebraliśmy cały arsenał świadectw, dokumentów i nagrań
udostępnionych dzięki życzliwości osób z Casa Sollievo della
Sofferenza, z klasztoru Kapucynów w San Giovanni Rotondo
oraz duchowych dzieci Ojca Pio.
Nasza ekipa spędziła kilka tygodni w San Giovanni Rotondo. To
pomogło nam stworzyć prawdziwy obraz życia świętego” – mówi
reżyser filmu Jose Maria Zavala.
Film Tajemnica Ojca Pio odniósł duży sukces w Hiszpanii.
„Wkradł” się na listę dziesięciu
najpopularniejszych
filmów,
a także trafił już do 30 krajów!
Jak informuje Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, Ta
jemnica Ojca Pio to udana próba
ukazania prawdziwego oblicza
stygmatyka oraz bardzo trudnej

drogi, jaką przeszedł, by na jej
końcu stać się jednym z największych świętych Kościoła. „Twórcy
zadbali o niepublikowane dotąd
materiały: zeznania świadków
życia świętego, jego duchowych
dzieci, osób, które doświadczyły
nawrócenia i uzdrowienia, oraz
zdjęcia, nagrania i wypowiedzi
współbraci z San Giovanni Rotondo – mówi. – Film bez ogródek
ujawnia, jak niewyobrażalnemu
ogromowi prób został poddany
skromny zakonnik z Pietrelciny:
oszczerstwa i poddawanie w wątpliwość stygmatów, podsłuchy
zakładane nawet w konfesjonale,
posądzanie o intymne kontakty
z kobietami, kary i prześladowania także ze strony osób związanych z Kościołem” – dodaje.
Widzowi, który śledzi dokument, towarzyszą niezwykłe
emocje, gdyż może on oglądać
autentyczne nagrania Ojca Pio
i słuchać jego charakterystycznego, jakby niepasującego do
wizerunku głosu. Całości dopeł-

Film i jego realizacja uświadomiły mi, dlaczego
św. Ojciec Pio jest jednym z największych i najpo
pularniejszych świętych Kościoła oraz że dobro
zawsze zwycięża zło, mimo iż rzeczywistość wy
gląda inaczej. Święty Ojciec Pio pomimo tak wiel
kiej presji, okrutnych prób nawet ze strony ludzi
Kościoła pozostał wierny miłości i Bogu. W mil
czeniu cierpiał i ofiarowywał swoje cierpienia za
zbawienie dusz i nawrócenie grzeszników. Mimo
to nie tracił ducha, lubił żartować. To niesamowi
te, ale poprzez film poczułem dokładnie, że świę
tych mamy na wyciągnięcie ręki.
nia sprawiający ogromne wrażenie ekskluzywny materiał dokumentujący niedawną ekshumację ciała św. Ojca Pio.
Stygmatyk za sprawą filmu
ukazuje zakonnika jako osobę

pełną radości, poczucia humoru,
a nade wszystko wypełnioną miłością do Boga i ludzi. Tajemnica
Ojca Pio pozwala widzowi autentycznie „dotknąć” świętości, co
stanowi ogromny atut filmu.

Na pytanie: „Czy wiąże Pan
jakieś nadzieje z tym dziełem?”,
reżyser filmu odpowiada: „Mam
nadzieję, że będzie to potężny
instrument działania Ojca Pio”.
Jose Maria Zavala, reżyser filmu
Zdjęcia Rafael Film

Pytania od naszych Czytelników

Chcę zapytać Księdza, czy terapia biofeedback jest bezpieczna w aspekcie duchowym.
Zastanawiam się, czy każdy rodzaj biofeedbacku należy rozpatrywać w kategoriach ewentualnych zagrożeń duchowych... Być może z uwagi na to, iż biofeedback
jest ulubionym narzędziem w New Age, należy odrzucić cały biofeedback. Na czym polega terapia biofeedback?
EEG-Biofeedback (neuroterapia) to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mózg
pracował wydajniej i szybciej. Sygnał EEG z jednego lub dwóch punktów na głowie jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji
bądź gry wideo, puzzli, filmu DVD) i jest odzwierciedleniem stanu umysłu pacjenta. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy np. jest skoncentrowany,
a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się kontrolowania reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby
funkcjonował efektywnie.
Jestem psychologiem, miałam zawodowo zajmować się terapią biofeedback, z uwagi na ewentualne zagrożenia duchowe wstrzymałam praktykę... Iza
Droga Izabelo,

terapia nie powinna być używana w medycynie. Jeżeli masz
dostęp do badań klinicznych
i wyrobiłaś w sobie przekonanie
co do wartości tej formy terapii,
to dlaczego miałabyś jej w swojej praktyce jako psycholog nie
stosować? Czy jednak
ja, który – muszę z przykrością przyznać – jestem nieco zacofany
jeśli chodzi o nowości
w dziedzinie medycyny
i po raz pierwszy przeczytałem w twoim liście
o biofeedbacku, byłbym
uczciwy, gdym dał tobie definitywną odpowiedź?
Odrębną kwestią jest, jaką
drogą powinnaś zmierzać w wykonywaniu swojego zawodu
– czym się zajmować i jakiego rofot. arch. ks. T. Szarlińskiego

Dzięki za ten list.
Po pierwsze, cieszę się
przede wszystkim twoją chrześcijańską postawą czujności
i – mówiąc językiem św. Ignacego Loyoli – potrzebą „rozeznawania duchów”. Jako uczniowie zmartwychwstałego Pana
bierzemy udział w Jego walce
i wciąż musimy rozpoznawać
nowe tereny: czy możemy się
posuwać dalej czy nie. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan nie
zadaje sobie trudu i w ogóle
nie stawia pytań, ale pozwala
się prowadzić światu komercji,
gdziekolwiek on powiedzie...
Po drugie, sama uczyniłaś
już wiele, by znaleźć odpowiedź
na swoje pytanie. Tymczasem są
i tacy, którzy bez zadania sobie

jakiegokolwiek trudu chcieliby
od razu, by ksiądz – jak guru
albo wyrocznia delficka – wyręczył ich w konieczności rozeznawania w życiu duchowym.
Po trzecie, pewnie nie zauważyłaś, ale już sobie sama
znalazłaś
rozwiązanie... Zwracasz uwagę
na to, że metoda biofeedback jest pewnym
instrumentem, który
może być wykorzystany zarówno ku dobremu, jak i ku złemu. To,
że egzorcyści ostrzegają, że może być wykorzystana w „technikach New Age”
oraz przez pseudoterapeutów,
którzy tak naprawdę narażają klienta na otwarcie na świat
demonów, nie oznacza, że jako

dzaju terapie stosować. Pozwól, że
posłużę się analogią z życia Ignacego, który zauważył drogowskaz
w różnicy pomiędzy dwoma rodzajami myśli: „Gdy się zajmował
sprawami światowymi, odczuwał
wielką przyjemność, kiedy znużony zaprzestawał, przeżywał
smutek i pustkę. Kiedy natomiast
rozmyślał o naśladowaniu wielkich dzieł pokuty dokonywanych
przez świętych mężów, wtedy
odczuwał przyjemność nie tylko
rozmyślając, ale także po zaprzestaniu rozmyślania. Przez pewien
czas nie dostrzegał tej różnicy ani
nie przywiązywał do niej wagi, aż
pewnego dnia otwarły się oczy
jego duszy...”.
Wydaje mi się, że warto wyniki tego doświadczenia rozszerzyć na twój wysiłek rozezna-

wania. Jeżeli, stosując wybraną
przez siebie praktykę medyczną, zauważysz, że przynosi ona
tobie i twoim pacjentom nie tylko chwilową satysfakcję z sukcesów, lecz także trwałą radość
duchową, to sądzę, że będziesz
na dobrej drodze... Jednak bynajmniej nie zwolni cię to od
ciągłego dalszego rozeznawania „ewentualnych zagrożeń
duchowych” i stałej współpracy
z twoim kierownikiem duchowym! Czego tobie i sobie zawsze życzę!
Ks. Tomasz
PS Daj znać, w którym kierunku
poszłaś.
Serdeczne pozdrowienie.
Tomasz Szarliński

Jeśli masz jakieś pytanie, wątpliwości, nie trzymaj tego w sobie. Zapytaj ks. Tomasza, a on postara się odpowiedzieć. Mail: kstomasz@rafael.pl
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AD GENTES II:

otwarte drzwi!

Religijność LGBT

W

ielce zastanawiające jest to, że śro
dowiska LGBT tak mocno akcentują
swój homoseksualny wątek w reli
gii chrześcijańskiej, a szczególnie w katolicy
zmie. Jasnogórska Matka Boża w tęczowej
aureoli, coś na kształt mszy odprawianej
przez niby tęczowego księdza z asystą niby
ministranta z durszlakiem na głowie, ,,ado
racja waginy”. Dlaczego to robią i jaki ma
to sens? Otóż odpowiedzi na te pytania są
i myślę, że one tłumaczą takie zachowania.

Środowiska homoseksualne potrzebują nie
tylko akceptacji swojej ideologii na pozio
mie prawnym, lecz także religijnym – o wie
le ważniejszym, bo normującym moralnie
ich zachowanie. To, co robią, to nic innego
jak takie „Gott mit uns”, bo jeżeli za nimi
będzie się wstawiała Matka Boża „tęczo
wa”, a ich intencje będą zanoszone na ho
moseksualnym ołtarzu, to będzie im wolno
robić wszystko i każda niegodziwość, obrzy
dliwość będzie usprawiedliwiona, a nawet

ks. Leszek Smoliński

ks. Tomasz Kancelarczyk
podniesiona do rangi niby sakramentu. dzie to tylko udawana
Z jednej strony można się tu dopatrywać przez nich pobożność,
sprytnego planu dla akceptacji homoseksu taka karykaturalna.
alnego sposobu życia, ale myślę, że z drugiej
strony i oni potrzebują Boga, doświadcze
nia pewnego rodzaju sacrum, a nie potra
fiąc odrzucić swoich ohydnych, homoseksu
alnych praktyk, chcą je ubrać w „pobożno
ściową” religijną otoczkę. Jednak dopóki ca
łym sercem nie otworzą się na szóste przy
kazanie: „Nie cudzołóż”, dopóty zawsze bę
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Św. Piotr i centurion Korneliusz, mal. Bernardo Cavallino.

Przesądy i zabobony

Tomasz Kwaśniewski w książce: W co wierzą Polacy? (IW Znak, Kraków 2019) zauważa: „Co siódmy Polak odwiedził wróżkę, ponad połowa czyta horoskopy, a jeden na sześciu jest przywiązany do magicznego amuletu. W internecie z łatwością możemy znaleźć oferty magicznych rytuałów: zapewniających rzucenie palenia,
wypędzanie złych duchów z mieszkania, a nawet rzucenia klątwy”. Ponad połowa dorosłych Polaków wierzy w przesądy i zabobony. Można obśmiać zacofanie i naiwność rodaków, ale to nie rozwiązuje problemu.
fot. arch. ks. L. Smoliński

K

tóż z nas nie słyszał, że... „piątek trzy
nastego to dzień powszechnie uwa
żany za najbardziej pechowy w roku – je
żeli coś ma się wydarzyć, to z pewnością
pójdzie źle”; „osoba, która siedzi na rogu
stołu zostanie starą panną lub starym ka
walerem”; „gdy nagle w rozmowie zapada
niezręczna cisza oznacza to, że mija nas
anioł”; „rozsypana sól zapowiada kłótnie
i nieporozumienia – żeby im zapobiec,
weź szczyptę soli i rzuć przez lewe ramię”;
„umieszczenie portmonetki lub portfela
na podłodze oznacza, że zostaniesz bez
grosza”; „witanie się przez próg przynosi

pecha”; „jeśli bierzesz ślub, to tylko w mie
siącu z literą «r», która symbolizuje rodzinę
i ma zapewnić szczęście w małżeństwie”;
„czerwony to magiczny kolor, który odga
nia zło – wiązanie czerwonej kokardki na
wózku i przy łóżeczku dziecka ma zapew
nić, że nikt nie rzuci na niemowlaka uroku”.
To tylko niektóre z długiej listy przesądów
i zabobonów obecnych w życiu codzien
nym Polaków, także tych, którzy uważają
się za „wierzących i praktykujących”, w rze
czywistości zapalając „Panu Bogu świecz
kę, a diabłu ogarek”.
Już Albert Einstein zauważył, że „żyje
my w takim dziwnym świecie, w którym
łatwiej jest rozbić atom, niż obalić prze
sąd”. A przesądy? Były i są przekazywane
bezrefleksyjnie z pokolenia na pokolenie.
I chociaż ludzie – nawet deklaratywnie
wierzący – uważają je za irracjonalne,
sprzeczne z prawami natury i ogólnie funk

cjonującym porządkiem świata, to jednak
im ulegają, tak z przyzwyczajenia, żeby się
nie wyróżniać, nie narażać na drwiny, kpi
ny czy komentarze o „inność”.
Pokładanie ufności w tajemnicze, nad
przyrodzone związki między zjawiskami,
w fatalną moc słów, rzeczy i znaków, jak
również w praktyki wynikające z tej wiary
zubażają z kolei naszą wiarę, czyli oso
bową relację z Bogiem Trójjedynej Miłoś
ci – Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
Sprawiają, że źródło życia, szczęścia, na
sza przyszłość zdają się leżeć w naszych
rękach, a nie w rękach Bożej opatrzności.
Więcej, również zabobon może być zwią
zany z kultem, który oddajemy prawdzi
wemu Bogu, kiedy przypisujemy magiczne
znaczenie praktykom religijnym, np. mod
litwie czy sakramentom z pominięciem
dyspozycji wewnętrznych, jakich one wy
magają. Nie możemy więc „wymuszać” na

Bogu określonych łask czy darów, stosując
„handel wymienny”: ja odmówię określo
ną modlitwę, spełnię pobożną praktykę,
a Ty spełnisz moje życzenie, oczekiwanie.
Interesujące uwagi w temacie prze
sądów czyni prof. Michał Wojciechowski,
polski biblista: „Kto przyjmuje przesądy
czy choćby zachwaszcza umysł łatwymi
a błędnymi ogólnikami, występuje przeciw
prawdzie; grzeszy przeciw niej, mówiąc ję
zykiem religijnym”. Źródło przesądów upa
truje on w religiach pogańskich (astrolo
gia, wróżbiarstwo), a obecną popularność
tłumaczy przede wszystkim spłyceniem ży
cia duchowego, co powoduje wdzieranie
się namiastek religii.
Puenta? Znajdziemy ją we wspomnianej
książce Kwaśniewskiego – to słowa umiesz
czonego tam motta wypowiedzianego przez
„jasnowidza Pawła”, które brzmią: „Chodzi
o to, żeby uwierzyć, ale nie za bardzo”.

Teraz my wszyscy stoimy
przed Bogiem...

Korneliusz zapytany o powód
wezwania zaprasza gościa do
wygłoszenia katechezy: „Teraz my
wszyscy stoimy przed Bogiem,
aby wysłuchać wszystkiego, co
Pan tobie polecił” (Dz 10,33b). Słowo greckie πάρεσμεν – paresmen
oznacza obecność wobec kogoś.
Oto ci, którzy przez wieki błąkali
się z dala od oblicza prawdziwego Boga, dzięki Jego nieskończonemu miłosierdziu wreszcie „chcą
być wobec Niego” i słuchać tych,
których do nich posyła! Warto
pamiętać o tym, gdy odnosimy
się do innych religii, w których
Kościół z szacunkiem dostrzega
ten aspekt „stawania przed Bogiem” i „oczekiwania na spotkanie z Nim w Słowie”.

On to jest Panem
wszystkich!

Piotr interpretuje całe zdarzenie jako przedziwną interwencję Boga i jako suwerenny Jego
wybór. Wprawdzie apostoł nie
ukrywa, że to spotkanie przekracza jego wyobrażenia, lecz stara
się w swej „pierwszej katechezie

do pogan” odnaleźć Bożą logikę:
przekonuje się, „że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale
w każdym narodzie miły jest Mu
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35). W dalszej
części odnosi się do tego, na co
poganie szczególnie byli wrażliwi,
czyli do cudów Jezusa, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich. Wreszcie daje mocne
osobiste świadectwo Jego zmartwychwstania, w którym dostrzega nie tylko wypełnienie obietnic
danych Izraelowi, lecz także odnalezienie każdego człowieka pogrążonego w zabłąkaniu grzechu.

Któż może
odmówić chrztu...

Niezwykłym potwierdzeniem
duchowej intuicji Piotra jest natychmiastowa odpowiedź Boga.
Autor Dziejów Apostolskich
mocno to podkreśla: „Kiedy
Piotr jeszcze mówił o tym, Duch
Święty zstąpił na wszystkich,
którzy słuchali nauki” (Dz 10,44).
Po tak jasnym znaku Piotr już
nie miał żadnych wątpliwości
i rozkazał ochrzcić pierwszych
uczniów Chrystusa, którzy ani

wcześniej, ani później nie nosili znaku obrzezania! Drzwi
Kościoła zostały otwarte dla
pogan, o czym w dalszej części
opowie Łukasz, gdy wspomni
o powodzeniu ewangelizacji
wśród pogan w Antiochii (ówczesnym centrum wschodniej
części Imperium Rzymskiego)
i z dumą przypomni, że to właś
nie tam po raz pierwszy naz
wano uczniów chrześcijanami
(por. Dz 11,26b).

I zdumieli się...
zamilkli... wielbili Boga

Czasownik grecki ἐξέστησαν
– exestēsan nie tylko oznacza
zdumienie, ale bardziej pierwotnie zmianę miejsca. Całe zdarzenie poruszyło ogromnie Kościołem jerozolimskim. Wielu było
zaskoczonych, ale też pojawiły się
wątpliwości. Piotr musi przekonywać nie tylko siebie o niezgłębionych zamiarach Bożych! Oto
cała wspólnota potrzebuje wyjść
z kulturowego getta, przekroczyć
swoje uprzedzenia i uwolnić się
od schematów myślenia... i tak
jest w misji AD GENTES do dziś!

Weronika Kostrzewa Radio Plus

K

Praca stop

alendarze, terminarze, listy zadań. Możemy je zainstalować
na telefonie, w tradycyjnej papierowej formie rzucić do torby
albo wybrać oferowaną przez sklepy wersję „na lodówkę”.
Mają nam lepiej zorganizować pracę, ograniczyć marnowanie
czasu, a ostatecznie zdyscyplinować. Chociaż większość z nas wpi
suje w nie także hasło „urlop”, mentalnie wciąż zostajemy w pracy.
Lubimy działać, brać sprawy w swoje ręce, ulepszać, zmieniać. Pod
koniec wakacji warto zadać sobie pytanie o odpoczynek, a do
kładniej o błogosławiony czas odpoczyn
ku. Ci z nas – a sama się do nich zaliczam
– którzy chorują na ciągłą potrzebę pra
cy, zaraz znajdą długą listę powodów,
by odłożyć go w czasie. W końcu lubi
my się czuć niezastąpieni, żyć w prze
konaniu, że świat wstrzyma oddech,
gdy my wyłączymy telefon i kompu
ter. Skoro Ziemia i cały wszechświat
miały się całkiem nieźle, gdy sam
Bóg odpoczywał, my nie tylko
możemy, ale i powinniśmy so
bie na to pozwolić. To wszystko
dla dobra nas, bliskich, pracy,
do której wrócimy, i Boga, na
relację z którym wciąż brakuje
czasu. Jeśli trzeba, ustawmy
przypomnienie „praca stop”.

fot. arch. W. Kostrzewy

fot. Web Gallery of Art / Wikimedia Commons

K

iedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.
„ I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha
Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego
tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa” (Dz 10,44-48).
Dziś już nie rozumiemy dylematu, przed którym stanął Piotr. Dotychczas bowiem głosił
Dobrą Nowinę tylko tym, którzy przynależeli do Ludu Boga, słuchali Jego głosu i nosili na
swoim ciele znak oczekiwania na Mesjasza Pańskiego. W Cezarei znalazł się w świecie obcym, już w samej nazwie przynależącym nie do Boga, ale do „boskiego” cezara, w domu nieobrzezanego poganina.
W ten sposób pierwszy Kościół wyszedł poza próg znanych sobie pojęć i zwyczajów, aby
wypłynąć na głębię do narodów świata. Dla Piotra była to chwila przełomowa, wyjścia do
– jak to mawiał – τά ἔθνη (ta éthne), czyli do pogan, a dosłownie do narodów. Paweł o tym rewolucyjnym kroku powie: „A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19).
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#MuremZaAbpJędraszewskim
W

homilii wygłoszonej
w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego
abp Marek Jędraszewski wypowiedział m.in. takie słowa: „Czerwona zaraza już po naszej ziemi
na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej,
która chce opanować nasze
dusze, nasze serca i umysły. Nie
marksistowska, bolszewicka, ale
zrodzona z tego samego ducha
neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa”.
Za te słowa spotkała go
ogromna krytyka. W odpowiedzi na nią zorganizowano spot
kanie. „Nasza tu obecność jest
reakcją na falę nienawiści, jaka

spotyka naszego arcybiskupa,
na ogromne bluźnierstwa, na
obrażanie naszej Matki Maryi,
Królowej Polski” – podkreślał
Dariusz Walusiak, organizator.
Przybyli na nie nie tylko krakowianie, lecz także m.in. górale. Ksiądz Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan, podkreślał: „Trzeba mieć odwagę
iść pod prąd. Pod prąd płytkiej
opinii i zgubnych obyczajów.
No i górole nigdy się nie boli
iść pod prąd i miłowali se swoją
ślebodę. Po to my tu som z wolnej, nieprzymuszonej woli. Bo
jak mawiał gen. Andrzej Galica:
«Stajemy jak Ojce! I jakby co,
kieby co, kany co, abo co – to my

som!» – podkreślał kapłan i dodał: – Tak jak powiedział papież
Benedykt XVI: «Dziś przyszło już
bronić nie tylko wiary, ale rozumu, zdrowego rozsądku»”.
Spotkanie pod hasłem „Murem za arcybiskupem Jędraszewskim” rozpoczęło się w Godzinie Miłosierdzia przy obrazie
Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej. Wierni odmówili różaniec, koronkę
do Bożego Miłosierdzia, Litanię
Narodu Polskiego, modlitwę
do św. Michała Archanioła oraz
modlitwę do św. Jana Pawła II
w intencji rodzin. Modlitwę prowadził ks. Jarosław Wąsowicz,
kapelan kibiców. Tuż przed jej

rozpoczęciem powiedział, że
„tylko wierność niezmiennym,
fundamentalnym wartościom
może zmienić dzisiaj świat”.
„Modlimy się, aby te wartoś
ci, na których jest zbudowana
cała chrześcijańska cywilizacja,
odniosły ostateczne zwycięstwo nad wszelkimi totalitaryz
mami spod znaku tęczy. Stąd
ta nasza modlitwa w intencji
pasterza Kościoła, który staje
dzisiaj na czele wiernych, którzy chcą żyć naszymi chrześcijańskimi wartościami” – mówił
ks. Wąsowicz.
Ksiadz abp Marek Jędraszewski w niedzielę 11 kwietnia na Jasnej Górze podzię-

kował wszystkim za okazane
mu wsparcie. Jednocześnie
zaapelował: „Nie pozwólcie na
to, aby zło zagrażających nam
ideologii gender i LGBT rozlało
się po Polsce, zatruwając serca
i umysły Polaków i wyrządzając
im ogromne duchowe szkody,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
Wszędzie, gdzie się znajdujemy,
musimy dawać świadectwo naszego jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań,
których celem jest deprawacja
polskiego narodu. Brońmy siebie! Brońmy naszej autentycznej wolności! Brońmy naszej Ojczyzny! Brońmy Kościoła w naszej Ojczyźnie!”.

fot. M. Pabis

KILKA TYSIĘCY OSÓB Z CAŁEJ POLSKI, A TAKŻE Z ZAGRANICY PRZYBYŁO W SOBOTĘ 10 KWIETNIA NA UL. FRANCISZKAŃSKĄ 3 W KRAKOWIE, ABY OKAZAĆ SWOJE WSPARCIE DLA KS. ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO. POD OKNEM PAPIESKIM MODLONO SIĘ ZA METROPOLITĘ KRAKOWSKIEGO – O SIŁĘ I ODWAGĘ DLA NIEGO. DZIĘKOWANO MU ZA TO,
ŻE JAKO PIERWSZY Z BISKUPÓW POWIEDZIAŁ „NON POSSUMUS” („NIE POZWALAM”) TĘCZOWEJ ZARAZIE.

Weź udział w modlitwie
Metropolita podziękował
pielgrzymom za podjęcie trudu drogi i za miłość do Matki
Bożej: „Brońcie Jej czci przed
wszystkim, co Ją znieważa,
a nam wyrządza tak wielkie poczucie krzywdy i żalu. Ale zgod-

nie z tym, co mówił Pan Jezus
«Miłujcie waszych nieprzyjaciół,
dobrze czyńcie tym, którzy was
prześladują». Naszą odpowiedzią na zło musi być miłość”.

mp

14 WRZEŚNIA W UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KRUSZYNIE KOŁO WŁOCŁAWKA ODBĘDZIE SIĘ AKCJA MODLITEWNA
„POLSKA POD KRZYŻEM”. KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ WŁĄCZYĆ SIĘ DO NIEJ
W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PRZY KRZYŻU MISYJNYM, PRZYDROŻNYM CZY KAPLICZCE. AKCJA JEST ODPOWIEDZIĄ NA NARASTAJĄCE ATAKI NA KATOLIKÓW. „WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU «POLSKA POD
KRZYŻEM» I BĄDŹ CZĘŚCIĄ WIELKIEJ MODLITEWNEJ WSPÓLNOTY. WYMADLAJ ŁASKI DLA SIEBIE, TWOICH BLISKICH I CAŁEGO NARODU. PRZEPRASZAJMY PANA BOGA ZA WSZYSTKIE WYSTĘPKI. PRZEKAŻ TĘ WIADOMOŚĆ W ŚWIAT. NIECH LUDZIE POZNAJĄ, JAKĄ MOC MA PAN!” – APELUJĄ
ORGANIZATORZY WYDARZENIA.

J

o. Stanisław Olbrycht

Podjął dzieło Męczenników
fot. Sekretariat Misyjny Franciszkanów w Krakowie

„IŚĆ TAM, GDZIE NIKT NIE CHCE IŚĆ. WYBIERAĆ TO, CO TRUDNE, ALE PANU BOGU MIŁE” – TO MOTTO
ŻYCIOWE O. STANISŁAWA OLBRYCHTA. FRANCISZKANIN PODJĄŁ DZIEŁO MĘCZENNIKÓW Z PERU:
O. MICHAŁA TOMASZKA I O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO, I JAKO PIERWSZY KAPŁAN PO ICH ŚMIERCI
POJECHAŁ DO PARIACOTO, BY ZACZĄĆ PRACĘ Z TAMTEJSZYMI LUDŹMI, CHOĆ WIEDZIAŁ, ŻE WCIĄŻ
JEST TAM NIEBEZPIECZNIE.
Ojciec Stanisław jest ostatnim
franciszkańskim misjonarzem,
który do Ameryki Połud
niowej
popłynął jeszcze statkiem towarowym, a nie poleciał
samolotem. Pracuje poza
granicami Polski od ponad 40 lat. Na początku
posługiwał w Boliwii.

O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek rozpoczęli pracę
misyjną w peruwiańskim Pariacoto
w 1989 r. Zginęli 9 sierpnia 1991 r.
z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania Sendero Luminoso, zabici strzałami w tył głowy.
Ojciec Strzałkowski miał 33 lata,
o. Tomaszek – 31. W 2015 r. zostali
beatyfikowani w Chimbote w Peru.

Misja nie umarła

fot. arch.

Misjonarz był w Pariacoto,
gdy o. Strzałkowski i o. Tomaszek zaczynali tam pracę. Był
też na ich pogrzebie. Ojciec

Olbrycht podczas swojego niedawnego pobytu w Polsce opowiedział o pierwszym cudzie
błogosławionych męczenników.
„Podczas uroczystości pogrzebowych przy jednym z mężczyzn tam zgromadzonych znaleziono materiały wybuchowe,
które miał zamiar zdetonować
w kościele parafialnym. Udało
się go zdemaskować, zatrzymać,
a ludzie uznali to za cud męczenników” – mówi. Ojciec Olbrycht
opowiada, że zaraz po pogrzebie pojawili się mężczyźni, któ-

rzy chcieli zabrać franciszkanom
misję, mówiąc, że po śmierci ojców ona umarła wraz z nimi.
„Księża zginęli, misja umarła” – argumentowali. Wszyscy
wiedzieli, że są to terroryści ze
„Świetlistego Szlaku”, którzy nie
rozumieli, że Kościół to nie tylko
kapłani, lecz przede wszystkim
wierni. Kościół jednak na to się
nie zgodził...
W pierwszą rocznicę śmierci męczenników w kapliczce im
poświęconej pojawiły się napisy: „Śmierć współpracownikom

księży”. Zagrożenie było realne.
„Byłem świadkiem, kiedy przyjechała pielgrzymka, a wraz z nią
ekipa policyjna, która najpierw
rozpracowała teren. Obszukali
wszystkie zakątki i dopiero wtedy pielgrzymi mogli się zbliżyć
do miejsca śmierci męczenników” – opowiada o. Olbrycht,
który w 1994 r. przyjechał do Pariacoto na osieroconą placówkę
i wznowił działanie misji.
„Początkowo przyjazd do Pariacoto był oceniany przez pielgrzymów jako ryzykowny, ale
z czasem nasza stała obecność
w tym miejscu spowodowała,
że zaczęły przyjeżdżać większe
grupy, nawet prosząc o nocleg.
Na ruch pielgrzymkowy wpłynął
proces beatyfikacyjny i beatyfikacja o. Tomaszka i o. Strzałkowskiego. Naszym głównym zadaniem i troską jest stworzenie
obecnie odpowiednich warunków do przyjmowania pielgrzymów” – podkreśla o. Olbrycht.
„Ojciec Tomaszek i o. Strzałkowski w pierwszym rzędzie są
uważani za tych, którzy pomaga-

ją w walce z terroryzmem i z nienawiścią. Na to wskazują modlitwy, prośby i dziękczynienia,
które wpływają do naszej misji”
– mówi misjonarz i podkreśla,
że Pariacoto jest postrzegane
w Peru jako miejsce „integracji
społecznej i narodowej”.

Patroni krucjaty przeciw
terroryzmowi

Brat Jan Hruszowiec, promotor kultu męczenników
z Pariacoto, wyjaś
nia, że relikwie franciszkańskich misjonarzy męczenników są obecnie
w 350 miejscach na świecie,
z czego w ok. 200 w Polsce.
„W maju 2016 r. powstała krucjata różańcowa przeciwko terroryzmowi i coraz więcej osób do
niej przystępuje. Jej patronami
są o. Tomaszek i o. Strzałkowski.
Z różnych stron świata otrzymujemy sygnały, że ludzie modlą
się i doświadczają tego, że bracia strzegą ich przed różnymi rodzajami terroryzmu i przemocy,
także tej w życiu codziennym”
– mówi br. Hruszowiec.

ednym z podstawowych
celów tego wydarzenia
„ jest modlitwa o jedność
w Kościele, o jedność między
kapłanami i świeckimi, ale też
modlitwa o to, żebyśmy my,
świeccy, nie dali się oderwać
od źródła życia, jakim są sakramenty Kościoła świętego. Bo
to jest największe zagrożenie,
jakie my widzimy w tym, co się
dzieje” – mówi Maciej Bodasiński, organizator inicjatywy
z fundacji Solo Dios Basta.
Biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włoc
ławskiej, który przyjął wydarzenie na terenie swojej diecezji,
zauważył, że obecnie krzyż
w Polsce znajduje się w szczególnym momencie dziejów,
w szczególnych okolicznościach. „Trzeba być krótkowzrocznym, żeby nie zauważyć
prób znieważenia krzyża, jego
wyszydzenia, wyśmiania. Nie
mamy już najmniejszych wątpliwości, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą
religijną – również w świecie,
nie tylko tutaj. Dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana, krzyż jest
symbolem zwycięstwa. Innej
drogi do zwycięstwa nie ma. To

musi być droga, która prowadzi
nas przez krzyż – powiedział
bp Mering i dodał: – Chcemy
bronić krzyża, zmieniać dzięki
zatrzymaniu się pod nim nasze
serca, nasze obyczaje, myślenie,
relacje z Bogiem i ludźmi. Chcemy to robić tu, we Włocławku,
ale otwarci na cały nasz kraj”.
Organizator Lech Dokowicz
wyjaśnia, że spotkanie zaplanowano na dzień szczególny,
kiedy czczony jest krzyż. „Około
godz. 11.00 rozpoczniemy modlitwą różańcową, potem jest
konferencja o odrzuceniu krzyża i cierpieniu, walce duchowej
w świecie, która będzie wprowadzać w całe wydarzenie,
przygotowywać, pomoże nam
zrozumieć, dlaczego się tam
znajdujemy. Po tej konferencji
będzie przerwa i po przerwie
centralne wydarzenie – Msza
Święta. Zaplanowaliś
my także
całonocne czuwanie aż do niedzielnego poranka, kiedy przypada święto Matki Bożej Bolesnej” – wyjaśnia Dokowicz.
Akcja „Polska pod Krzyżem”
odbędzie się w szczególnym
miejscu. Diecezja włocławska
jest bowiem diecezją męczenników i świętych. W czasie drugiej

wojny światowej zginęło tam aż
220 jej kapłanów, najwięcej w całej Polsce. Wśród nich znajduje
się bł. bp Michał Kozal. Na terenie diecezji męczeńską śmierć
poniósł w 1984 r. bł. ks. Jerzy
Popiełuszko. 7 czerwca 1991 r.
na lotnisku w Kruszynie papież
Jan Paweł II oprawił Mszę Świętą
i wygłosił homilię.
Organizatorzy liczą, że
w spotkaniu pod krzyżem na
lotnisku w Kruszynie weźmie
udział kilkaset tysięcy wiernych. Mają nadzieję, że w całej
Polsce włączy się w nią nawet
milion osób.
W wydarzeniu „Polska pod
Krzyżem” może wziąć udział
każdy, wstęp jest wolny. „Całym
sercem zapraszam do uczestniczenia w tym wyjątkowym
i pięknym wydarzeniu” – mówi
bp Mering.
We wrześniu na lotnisku
w Kruszynie koło Włocławka
stanie nowy krzyż. Zdaniem
bp. Meringa nie ma innej drogi dla wiernych. „Innej drogi do
zwycięstwa, do zmartwychwstania nie ma. Jeżeli ktoś chce iść za
mną, niech weźmie swój krzyż,
niech mnie naśladuje” – powiedział ks. bp Wiesław Mering.

Jesteś
prawdziwym
katolikiem?

„Ogrodnicze” cnoty

Sprawdź!

fot. H. Marchut

„Prawdziwym i szczerym katolikiem jest ten, kto
prawdę Bożą, kto Kościół, kto Ciało Chrystusa miłuje,
kto nad boską religię, kto nad wiarę katolicką niczego
wyżej nie ceni, ani niczyjej powagi, ani miłości, ani
geniuszu, ani wymowy, ani filozofii, lecz gardzi tym
wszystkim i niewzruszenie trwa przy wierze, a postanawia tego tylko się trzymać i w to wierzyć, czego się
powszechnie z dawien dawna Kościół trzyma”. Słowa
św. Wincentego z Lerynu (IV/V w.), Ojca Kościoła,
do dziś nie straciły swojej aktualności. Uczony Gal napominał również: „Nie nam wodzić religię, dokąd zechcemy, lecz raczej iść za nią, dokąd prowadzi; (...) jest
znamieniem chrześcijańskiej skromności i rozwagi nie
swoje pomysły podawać potomnym, tylko zachowywać
prawdy przejęte od przodków”.
hb

Czy wiesz, jakie są najbardziej
„ogrodnicze” cnoty? Dla wielu świętych
były nimi pokora i posłuszeństwo.
Owdowiała św. Rita z Cascii wiele razy zabiegała o przyjęcie do klasztoru, ale przełożona nie widziała
w niej „materiału” na zakonnicę. Kiedy wreszcie – za
wstawiennictwem świętych – pozwoliła jej zostać, postanowiła wypróbować silną wolę Rity i jej charakter,
poddając ją wielu próbom. Kazała jej spełniać wiele
z pozoru bezsensownych posług. Zgodnie z rozkazem
przełożonej dwa razy dziennie Rita miała podlewać suchy patyk. Choć współsiostry były przekonane, że praca
ta nie da nigdy efektu, po latach podlewania patyk nagle
ożył, przekształcając się w dorodną winorośl. Zakonnice były przekonane, że wydarzenie to było cudem. Do
dziś w klasztorze w Cascii pokazywana jest owa roślina
– owoc wielkiej pokory i posłuszeństwa najsłynniejszej
włoskiej świętej.
Podobnym próbom poddawał nowicjuszy św. Szymon z Lipnicy. Pełniąc posługę w warszawskim klasztorze, kazał im sadzić drzewka... korzeniami do góry. Kto
tego nie chciał zrobić, nie nadawał się na bernardyna.
hb

Jezu, Maryjo, kocham
Was, ratujcie dusze!

To akt strzelisty podyktowany przez Jezusa czcigodnej służebnicy Bożej s. Konsolacie Betrone – klarysce kapucynce z Turynu. Ta króciutka modlitwa jest również
drogą duchową prowadzącą do wewnętrznej komunii
z Bogiem. Wskazując s. Konsolacie drogę dziecięctwa
duchowego, zwaną Maleńką Drogą Miłości, Jezus zapewnił: „Jedno: Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie
dusze!, wynagradza tysiące bluźnierstw. Nie trać czasu!
Każdy akt miłości to uratowana dusza!”. Dodał też, że:
„Każdy akt miłości trwa przez całą wieczność”.
hb

Gdy twoje dziecko odchodzi
od Boga...
Często zdarza się dziś, że mimo naszych
usilnych starań nasze dzieci schodzą na złą
drogę, odchodzą od Boga, ulegają pokusom
i ułudom tego świata. Często mają za nic nasze prośby i argumenty, nie jesteśmy w stanie
do nich dotrzeć. Modląc się o ich nawrócenie,
warto wezwać na pomoc św. Monikę – matkę
św. Augustyna. Ojciec Jacek Salij w Pytaniach
nieobojętnych radził też, aby dodać wtedy do
naszej modlitwy taką prośbę:
„Boże, uczyń mnie wiarygodnym świadkiem Twojej prawdy i Twoich przykazań.
Sam(-a) z siebie nie umiem przekonać mych
dzieci o słuszności Twoich dróg, może nawet
jestem dla nich przeszkodą w rozpoznaniu
Ciebie. Ale Ty, Panie, jesteś wszechmocny
i miłosierny. Ty możesz przecież sprawić, żebym stał(-a) się bliższy(-a) Tobie i w ten sposób
przyczynił(-a) się do przybliżenia moich dzieci
do Ciebie”.
Warto skorzystać z tej mądrej rady!
hb

„Nic nie powinno cię niepokoić, nic nie ma prawa cię
przerażać, wszystko mija.
Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Kto
ma Boga, temu nie brakuje
niczego, sam Bóg wystarczy”.
św. Teresa z Avila
fot. Museo del Prado / Wikimedia Commons

stronę przygotował Henryk Bejda

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

Z serca dziękujemy za każdą wpłatę.
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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

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

