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Zobaczyła
żywego
Boga

Wyproszone
na różańcu

Film
Nieplanowane
jednak
w polskich
kinach!

Przesłanie
Matki Bożej

Wypełnia się na naszych oczach

Maryja mówiła do wizjonerki: „Jakże mi przykro, że mówię to Tobie, iż będą miały miejsce liczne i wielkie świętokradztwa publiczne
i skryte, profanacje Najświętszej Eucharystii!”. Choć przesłanie, jakie przyniosła z sobą Matka Boża, jest trudne, to niesie z sobą nadzieję.
7555
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Treść wiadomości:
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7555 o treści MAT.RAFAEL.DN

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

my!
kuje
Dzię
B E Z P Ł A T N A

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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Drodzy Czytelnicy!
Kiedy rozglądamy się wokół, słuchamy wiadomości w radiu czy w telewizji, widzimy, jak wiele zła dzieje się wokół nas. Nie napawa to optymizmem. W wielu z nas rodzi się ból i przygnębienie. Nie możemy
się jednak temu poddawać! Wręcz przeciwnie, musimy działać!
W tym numerze „Dobrych Nowin” przypominamy naszym
Czytelnikom objawienie Matki Bożej w Quito. Już 400 lat temu
Maryja widziała cały ogrom zła. Ale Jej przesłanie jest pełne nadziei.
Każdy z nas może się włączyć w piękne dzieło ewangelizacji, chociażby poprzez
wspieranie „Dobrych Nowin”. Z tym, co piękne i dobre, każdego miesiąca idziemy do ponad 200 tys. czytelników. W ten sposób głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie. Przychodzi
do nas coraz więcej świadectw, które mówią o tym, jak bardzo jesteśmy potrzebni. Bądźcie więc z nami! Włączcie się w wydawanie „Dobrych Nowin”, a także w ich dystrybucję.
Módlcie się za nas, abyśmy nie ustawali w tej niełatwej drodze!
Małgorzata Pabis

Film Nieplanowa ne w polskich kinach!
OD 1 LISTOPADA
POLSCY WIDZOWIE
BĘDĄ MOGLI ZOBACZYĆ
NIEPLANOWANE – JEDEN
Z NAJGŁOŚNIEJSZYCH
FILMÓW OSTATNICH LAT,
KTÓREGO DYSTRYBUCJA
W WIELU KRAJACH
NAPOTYKA NA WIELKIE
TRUDNOŚCI.

Wiara to podstawa

fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

„Ci, którzy mają żywą wiarę w Chrystusa, nie boją się ani trudności,
ani przeciwności, ani osądów świata, ponieważ wiedzą, że Chrystus
mieszka w nas przez wiarę, i opierają się na Nim”. Tak pisał wielki irlandzki benedyktyn bł. Józef Kolumban Marmion (1858-1923).

Babcia znowu
dała radę!

TO BYŁ DOPRAWDY NIESAMOWITY WYCZYN:
95-LETNIA WŁOSZKA EMMA MOROSINI PRZEMIERZYŁA SAMOTNIE PONAD 1000 KM, BY Z RODZINNEGO MIASTA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE NAD
JEZIOREM GARDA 21 SIERPNIA BR. DOTRZEĆ NA
JASNĄ GÓRĘ I POKŁONIĆ SIĘ KRÓLOWEJ POLSKI!
Emma Morosini pielgrzymuje już
od 25 lat! Czyni to przez trzy miesiące
każdego roku od chwili, kiedy – zawierzając Maryi – doznała cudownego
uzdrowienia po dwóch latach ciężkiej
choroby. Gościła już w wielu sanktuariach całego świata, m.in. w Santiago
de Compostela, Jerozolimie, Lourdes,
Fatimie, Aparecidzie (Brazylia). Idąc na
Jasną Górę, czuła, że Matka Boża „trzyma ją za rękę”, a przed Jej tronem mod
liła się o pokój na świecie, za kapłanów
i młodych. Nie była to zresztą jej pierwsza wizyta w Częstochowie – gościła tu
już bowiem w 2002 i 2009 r.
Zakochana w jasnogórskim sanktuarium sędziwa staruszka – autorka
dziewięciu książek, w których opisała
swoje pielgrzymki (m.in. Da Castiglione
a Jasna Góra. Va’ pellegrino) – tym razem
postanowiła codziennie przemierzać
40 km, ale nie zawsze jej się to udawało. W drodze, z racji wieku, kierując się
poradą pewnego kapłana, „pozwalała
sobie pomagać” – podczas trudnych
podejść godziła się na podwózkę. Na
nocleg zatrzymywała się w najprzeróż-

niejszych miejscach – w prywatnych
domach, na parafialnych plebaniach
itp. Doceniając jej niezwykłe poświęcenie, o. Marian Waligóra, przeor jas
nogórskiego klasztoru, ofiarował jej
ryngraf z wizerunkiem Królowej Polski
oraz pamiątkowy różaniec.
„Po pierwsze, módlcie się, módlcie
się. Po drugie, chciałabym, żebyście
mieli zaufanie, wiarę, że Matka Boża nas
kocha: i brzydkich, i pięknych, i mąd
rych, i głupich. Dlatego ufajcie. Bądźcie pewni, że Matka Boża nas bardzo
kocha” – apelowała Włoszka na zakończenie wywiadu dla Biura Prasowego
Jasnej Góry i Radia Jasna Góra.
Na podst. inf. BPJG oraz
inf. własnych oprac. hb
fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry
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Piorunów się nie uląkł!
Ksiądz Jerzy Kozłowski to praw
dziwy bohater. Aż trzy razy został
rażony gromem, a mimo to nie za
niechał swojej kapłańskiej posługi.
Podczas tragicznej w skutkach bu
rzy, jaka rozpętała się 22 sierpnia
br. w Tatrach, znalazł się w centrum
kataklizmu – tuż przy krzyżu na Gie
woncie – i mimo ran, bólu oraz szale
jącej wokół nawałnicy nadal błogos
ławił, rozgrzeszał i pocieszał innych.
Pierwszy piorun rzucił nim o skały
i rozerwał but. Młody kapłan poczuł,
jakby rozsadzało mu klatkę piersiową,
i stracił władzę w nodze, a jednak mimo
doznanych ran i straszliwego bólu nie
salwował się ucieczką i nie zajmował się
sobą, ale zatroszczył się o bliźnich i ich
dusze. „W takim impulsie wstałem i na
głos rozgrzeszyłem ludzi, którzy byli
wokół, bo podejrzewałem, że może być
źle, że może są jacyś umierający. Zrobiłem to, co do mnie należało” – opowiadał później reporterom Polsatu w programie Interwencja.
Powalił go dopiero trzeci piorun.
Myślał, że jest „spalony”, i zaczął prosić
Boga, żeby go już zabrał. Ciężko poraniony, poparzony i posiniaczony kapłan
Przebywającego
w szpitalu po
tragicznych
wydarzeniach
na Giewoncie
ks. Jerzego
Kozłowskiego
odwiedził
ks. bp Ignacy Dec,
ordynariusz
diecezji świdnickiej
fot. twitter.com/bpignacydec

stracił władzę w obu nogach i w prawej
ręce, ale przeżył. Przewieziono go do
szpitala w Zakopanem, gdzie stopniowo zaczął dochodzić do siebie. Kapłan
zastanawiał się później, jak to możliwe,
że ci, którzy tak jak on, stali tuż przy
krzyżu, przeżyli, a życie stracili ci, którzy
byli dalej.
Ksiądz Jerzy Kozłowski został wyś
więcony w 2015 r. Obecnie jest wikarym
w parafii pw. Matki Kościoła w Dzierżoniowie. W Tatrach gościł razem z 20-osobową grupą wiernych z tego dolnośląs
kiego miasta.
W czasie tragicznej burzy w Tatrach
zginęły cztery osoby (kolejna straciła życie po słowackiej stronie gór),
a mniejsze lub większe rany odniosło
ponad 160.
hb

F

ilm opowiada prawdziwą historię
Abby Johnson, która jedyne, czego pragnęła, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas
studiów została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned
Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jednym
z najmłodszych w kraju dyrektorów
korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu,
aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie
na zawsze...
Tuż po premierze w USA film stał
się głośny za sprawą prób ograniczenia
jego dystrybucji, braku zgody na rekla-

mę oraz dyskusji w amerykańskim Kongresie na temat wolności słowa i cenzury w mediach społecznościowych.
W Polsce aż 224 tys. osób podpisało petycję z prośbą o udostępnienie polskiej
wersji językowej.
Historia Abby Johnson jest na tyle
mocna, że po zobaczeniu filmu ponad 430 osób porzuciło pracę w przemyśle aborcyjnym. Sama Abby jest

zaś jedną z najbardziej znanych osób
broniących życia, ma dzisiaj ośmioro
dzieci i cały czas walczy o prawa nienarodzonych.
Film jest szansą, jakiej do tej pory
w Polsce nie było – szansą, by przekonać do poglądów pro-life tych Polaków, którzy albo są zwolennikami
aborcji, albo nie mają stanowczej opinii w tej kwestii.

Nieplanowane w kinach
od 1 listopada
www.rafaelfilm/nieplanowane
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
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tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
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Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka,
Henryk Bejda, Przemysław Radzyński, ks. Tomasz Szarliński
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Łamanie: Łukasz Sobczyk

BIURO REKLAMY:
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dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

4

wrzesień 2019

5

wrzesień 2019

PRZESŁANIE NADZIEI I OCALENIA
WYPEŁNIA SIĘ

PONAD 400 LAT TEMU
MATKA BOŻA ZESZŁA
NA ZIEMIĘ W QUITO
(EKWADOR) I DOKŁADNIE PRZEPOWIEDZIAŁA TO, CO BĘDZIE SIĘ
DZIAĆ NA ŚWIECIE
W XX I XXI W. MARYJA
MÓWIŁA DO WIZJONERKI, KTÓRĄ BYŁA MATKA
MARIANNA: „JAKŻE MI
PRZYKRO, ŻE MÓWIĘ TO
TOBIE, IŻ BĘDĄ MIAŁY
MIEJSCE LICZNE I WIELKIE ŚWIĘTOKRADZTWA
PUBLICZNIE I SKRYTE,
PROFANACJE NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYS
TII! W TEJ EPOCE WIELE
RAZY NIEPRZYJACIELE
PANA JEZUSA CHRYSTUSA, NAKŁANIANI PRZEZ
DEMONA, W MIASTACH
BĘDĄ KRAŚĆ HOSTIE
KONSEKROWANE TYLKO
PO TO, ABY OSTATECZNIE BEZCZEŚCIĆ POSTACI EUCHARYSTYCZNE!
MÓJ NAJŚWIĘTSZY SYN
BĘDZIE RZUCANY NA
ZIEMIĘ I ROZDEPTYWANY". CHOĆ PRZESŁANIE,
JAKIE PRZYNIOSŁA
Z SOBĄ MATKA BOŻA,
JEST TRUDNE, TO NIESIE
NADZIEJĘ.

Objawienie
w Quito zostało

zatwierdzone
przez
Kościół.

M
Matka Boża w Quito ostrzegała: „Sakrament małżeństwa, który symbolizuje
jedność Chrystusa i jego Kościoła, będzie atakowany i profanowany. Masoneria, któ
ra wówczas będzie rządzić, narzuci bezbożne, niesprawiedliwe prawa, mające na celu
zniszczenie tego sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne życie i zachęcając do
wydawania na świat nieślubnych dzieci, które przyjdą na świat w związkach niepobłogo
sławionych przez Kościół. Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, a cenne światło
wiary zagaśnie, aż dojdzie do prawie zupełnego zepsucia obyczajów. Skutki świeckiego
wychowania doprowadzą do zmniejszenia się liczby powołań kapłańskich i zakonnych".

na naszych
oczach

aryja spotkała się z Matką
Marianną około 40 razy.
Zazwyczaj
schodziła
na ekwadorską ziemię 2 lutego
w uroczystość Ofiarowania Pańs
kiego. Podczas siedmiu objawień, jakie miały miejsce w latach
1588-1634, Maryja przekazała

hiszpańskiej mniszce proroctwa
dotyczące wydarzeń mających
nastąpić w przyszłych wiekach.

Rozwiązłość

W jednym z objawień przed
oczami mniszki otworzył się obraz
przyszłych pokoleń. Matka Boża

mówiła, że atmosfera przyszłych
wieków będzie przesycona duchem nieczystości, który niczym
zanieczyszczona powódź zaleje
ulice, place i miejsca publiczne do
tego stopnia, że na tym świecie
nie pozostanie już prawie żadna
czysta dusza.
Przejmując władzę we wszyst
kich klasach społecznych, sekta
masońska subtelnie wślizgnie się
do ognisk domowych, by szerzyć
swoje nauki, niszcząc niewinność dziecięcą. Demon będzie
chełpił się i pożywał delikatnymi
sercami dzieci.

Mniszka widziała, że grzech
dotknie też tych, którzy są najbliżej Chrystusa, rzucając cień na
cały Kościół katolicki, a przede
wszystkim na licznych kapłanów
i osoby konsekrowane, które z oddaniem i wiernością będą służyć
ludziom i Bogu.
W tym czasie, jak zapowiedziała Matka Boża, będą też milczeć
sprawiedliwi, dobrzy ludzie; „w tej
największej potrzebie Kościoła
zamilkną ci, którzy powinni mówić". Szerzyć więc będzie się rozwiązłość obyczajów, zdobywająca niezliczone, próżne dusze, które się zagubią. „Prawie nie będzie
niewinności u dzieci i skromności
w kobietach. Niestety, sakrament
pojednania, który jest ratunkiem
dla każdej duszy i spotkaniem
z miłosiernym Bogiem, nie będzie doceniany, a wręcz zostanie
zapom
niany. Jedynie w szkołach katolickich dzieci i młodzież
będą jeszcze z niego korzystać"
– ostrzegała Maryja.

Kapłani

W owej ciemnej nocy Kościół
będzie przeżywał ogromne cierpienia. Sakrament kapłaństwa,
niezwykle ważny i cenny, nie będzie wolny od ataków i nienawiści
szatana. „Sakrament Kapłaństwa
będzie ośmieszany, lżony i pogardzany, ponieważ w tym sakramencie będzie oczerniany i uciskany
Kościół Boga i sam Bóg, reprezentowany przez swoich kapłanów.
Szatan będzie usiłował prześladować kapłanów Boga w każdy możliwy sposób, będzie działał z całym okrucieństwem, przebiegłoś
cią i podstępnością, aby odwieść

MODLITWY DO PRYWATNEGO
ODMAWIANIA
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
DOBREGO ZDARZENIA

ich od ducha powołania i wielu
z nich uwieść. Ci zdeprawowani
kapłani będą gorszyć lud chrześ
cijański, wzbudzając nienawiść
u słabych katolików i wrogów Kościoła katolickiego, apostolskiego
i rzymskiego. Ten pozorny tryumf
szatana będzie przyczyną ogromnego cierpienia dobrych pasterzy
Kościoła i ogromnej większości
dobrych kapłanów i najwyższego
pasterza i wikariusza Chrystusa
na ziemi, który jako więzień Watykanu w skrytości, w obecności
Boga i Pana będzie wylewał gorzkie łzy, prosząc o światło, świętość
i doskonałość duchowieństwa na
całym świecie, którego jest królem
i ojcem" – mówiła Maryja.
W tych trudnych dniach
wspólnoty religijne będą istniały
po to, aby wspierać Kościół, odważnie i bezinteresownie pracować dla zbawienia dusz. W nich
więc będzie jaśniało posłuszeństwo, pojawią się święci kapłani
ołtarza. „Przeciwko tym duszom
bezbożni wytoczą brutalną wojnę, obrzucając ich oszczerstwami
i kalumniami, będą ich gnębić
i uniemożliwiać wypełnianie posługi. Lecz oni niczym mocne kolumny pozostaną proste, stawiając czoła wszystkiemu w duchu
pokory i ofiary" – mówiła Maryja.

N

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
DOBREGO ZDARZENIA
O UPROSZENIE POTRZEBNEJ
ŁASKI

N

ajświętsza Maryjo, Matko Dobrego Zdarzenia. Ty, która ukochałaś Twoją córkę
i powierniczkę, służebnicę Bożą matkę
Mariannę Franciszkę od Jezusa Torres w czasie jej
ziemskiego życia, zaprowadź nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, swojego umiłowanego Syna
i przez tę miłość udziel mi łaski, o którą teraz Cię
proszę: (wymienić prośbę), a swoją wspaniałą służebnicę wynieś do chwały ołtarzy, by Kościół i nasza ojczyzna mogły mieć powierniczkę w niebie,
by ocalić nas od zła fizycznego, moralnego i społecznego, które zniewala nasze życie i prowadzi
nas na skraj cierpienia. Wybaw nas przez modlitwy, umiłowanie Quito i całego Ekwadoru.
Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa i pokuta

Widzimy, że wszystko, co powiedziała Maryja zwana w Quito
Matką Bożą Dobrego Zdarzenia,
wypełnia się na naszych oczach.
Niszczone są rodziny, demoralizuje się dzieci i młodzież. Ideologia gender, wprowadzana już od
przedszkola, ma zniszczyć i zde-

moralizować serca dzieci od ich
najmłodszych lat... Media raz po
raz donoszą o profanacjach nie
tylko we Francji czy Włoszech, lecz
także w katolickiej Polsce.

R E K L A M A

Więcej na temat
objawień Matki Bożej w Quito
w książce
Agnieszki Gracz
i Małgorzaty Pabis
Zadzwoń i zamów!
Tel. 798 622 461

29,90

ajświętsza Panno Maryjo, Matko moja,
spójrz, jak zło zniewala wszystko: serce,
rodzinę, społeczeństwo, ojczyznę.
Dzieci nie podążają już ścieżkami niewinnoś
sci. Młodzi zajęci swoimi sprawami już nie uciekają się jak niegdyś przed Twój ołtarz, by prosić
Cię o matczyne błogosławieństwo; nie szukają
blasku Twojego spojrzenia, by rozproszyć mroki
zwątpienia, które świat piętrzy na ich drodze.
Matki zapominają, że dom jest szkołą dobra,
a one pierwszymi nauczycielkami. Dom nie jest
już jak niegdyś miejscem, gdzie rozbrzmiewał
dźwięk modlitwy.
W szkołach brakuje modlitwy i nie wysławia się Twojej wielkości. W domu nie wierzy się
w Świętą Opatrzność, która ma policzone włosy
na naszej głowie i zna każdy niepokój, nie oczekuje się pomocy od Twojego matczynego miłosiernego serca.
Ojczyzna jest teraz biednym wędrowcem
z Ewangelii, znajdującym się w rękach złodziei.
pokryta ranami, konająca, pozbawiona ukojenia
i ludzkiej nadziei.
Słodka Matko moja: otaczaj opieką te opuszczone dzieci, które gubią się, ponieważ nie mają
nikogo. Chroń młodzież, by ich korzenie nie zatopiły się w błocie uzależnień i zniewolenia. Matki
naucz boskiego macierzyństwa, obowiązku troski
o kształtowanie serc swoich dzieci bez względu na
poświęcenia i ofiary, naucz ratunku poprzez tajemniczą modlitwę ich łez.
Jeśli Ty nie przyjdziesz z pomocą tej konającej ojczyźnie, chrześcijański lud zaginie. Twoje matczyne
serce jest amforą niewypowiedzianej czułości; kroplą tego balsamu zroś jej rany, a będzie żyć. Amen.

Orędzie przekazane światu
w Quito jest prawdziwe. Nie wolno nam więc tracić nadziei, choć
na pewno jest nam dziś trudno.
W sercach wielu budzi się niepokój. Matka Boża powiedziała przecież, że kiedy wszystko będzie się
już wydawać stracone, Ona zejdzie
na ziemię, zmiażdży głowę szatana
i strąci go do piekielnych czeluści.

Potem w Fatimie powiedziała
to trochę innymi słowami: „Moje
Niepokalane Serce zwycięży".
W objawieniach fatimskich Matka Boża wzywała do pokuty
i naw
rócenia. Podkreślała, że
w ten sposób można zmienić
bieg dziejów... Sprawić to może
moja i Twoja modlitwa...
Małgorzata Pabis
Zdjęcia z arch. Fundacji Złota Róża

Przed czterema laty Dom Wydawniczy RAFAEL wydał
książkę „Matka Boża Pomyślności z Quito”. Po jej przeczytaniu s. Ewa zorganizowała pielgrzymkę do tego pięknego sanktuarium. „Okazało się, że tam wciąż niewiele
osób wie o objawieniu Matki Bożej w tym miejscu. Dzięki nam dowiedzieli się i teraz także uczestniczą w życiu
sanktuarium. My mogliśmy być i dotykać miejsc, gdzie
na ziemię zeszła sama Matka Boża” – powiedziała nam.
Siostra Ewa planuje kolejną pielgrzymkę do Quito.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

www.fundacja-zlota-roza.pl
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Mocne siłą serc

z najmniejszych

Miała zaledwie 22,86 cm
wzrostu i ważyła 245 g, kie
dy w grudniu ubiegłego
roku – w 23. tygodniu ciąży
– przyszła na świat. W maju
tego roku – po pięciu mie
siącach pobytu w szpitalu
w San Diego (Kalifornia,
USA) – dziewczynka o pseu
donimie Saybie wypisana
została do domu. Jest praw
dopodobnie najmniejszym
noworodkiem na świecie,
który zachowany został
przy życiu, co więcej – nie
ma dziś żadnych proble
mów natury medycznej.
Saybie przyszła na świat
przez cesarskie cięcie, bo-

wiem jej matka w trakcie
ciąży doznała poważnych
powikłań i jej życie znalazło
się w niebezpieczeństwie.
Wychodząc ze szpitala,
dziecko ważyło już ponad
2,5 kg i miało ponad 40 cm
wzrostu.
Jak wynika z rejestru
najmniejszych dzieci świata
prowadzonego przez amerykański uniwersytet w Iowa
poprzedni rekord należał
do maleństwa, które urodziło się trzy lata wcześniej
w 
Witten k. Dortmundu
w Niemczech i ważyło o siedem gramów więcej. Była
nim Emilia Grabarczyk.

Najmniejszym dzieckiem
urodzonym i utrzymanym
przy życiu w Polsce była
najprawdopodobniej Faus
tynka. Urodzona w Lublinie
w maju 2018 r. dziewczynka
tuż po porodzie ważyła 350 g
i mierzyła 26 cm wzrostu.
Lekarze po wielokrotnych
badaniach orzekli, że widzi
ona, słyszy i w dodatku uniknęła większości dotykających
wcześniaków powikłań.
Kilkuminutowy anglojęzyczny film o Saybie obejrzeć
można na portalu youtube:
www.youtube.com/
embed/794okxjlgeg.
hb

Małe Siostry Uczennice
Baranka to prawdopodobnie
pierwsze zgromadzenie kon
templacyjne na świecie, któ
re przyjmuje w swoje szeregi
osoby z zespołem Downa.
Zgromadzenie narodziło się
we Francji w latach 80. XX w. ze
spotkania i przyjaźni dwóch
kobiet – Liny Rondelot oraz mającej zespół Downa i podobnie
jak Lina czującej zakonne powołanie 21-letniej Weroniki. Aż
14 lat przyszło siostrom czekać
na zatwierdzenie specjalnych
statutów
umożliwiających
przyjmowanie w swoje szere-

gi kobiet z niepełnosprawnością umysłową. Utworzeniu
takiej zakonnej wspólnoty „kibicował” żarliwy katolik, obecnie sługa Boży, prof. Jerome
Lejeune – odkrywca etiologii
zespołu Downa.
Dziś wspólnota we francuskim Le Blanc, której przełożoną jest siostra Lina, liczy
10 zakonnic. Osiem z nich ma
zespół Downa. Siostry modlą
się i pracują: tkają, lepią garnki,
uprawiają ogród z leczniczymi ziołami. Ich mistrzami duchowymi są: św. Benedykt ze
swoim „módl się i pracuj” oraz

fot. Les Petites Sœurs Disciples de l’Agneau
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św. Teresa z Lisieux ze swoją
pełną prostoty „małą drogą”.
Życie kontemplacyjne – jak
przekonuje matka Lina – poz
wala siostrom z zespołem
Downa żyć w ich własnym rytmie, a że życie we wspólnocie
jest bardzo regularne – dobrze
w niej funkcjonują. Co więcej:
„Ich dusze nie są niepełnosprawne! Wręcz przeciwnie
– są bliżej Pana i łatwiej się
z Nim komunikują” – dobitnie
stwierdza przełożona. Ich siła
jest bowiem siłą serca.
Na podst. inf. Vatican News
i inf. własnych oprac. hb

Egan Arley Bernal Gomez

Luka świętuje

Zwycięzca spod

Komunię Świętą

W mediach społecznoś
ciowych piłkarze najczęściej
chwalą się swoimi eksklu
zywnymi samochodami lub
wakacjami spędzanymi w eg
zotycznych, luksusowych ku
rortach. Chorwat Luka Mo
drić, najlepszy piłkarz świata
2018 r., pochwalił się czymś
zupełnie innym: Komunią św.
swojego synka.
Luka Modrić na boisku jest
środkowym pomocnikiem, jednym z najlepszych zawodników
Realu Madryt i kapitanem reprezentacji Chorwacji. Jest też
dobrym katolikiem, przykładnym mężem i ojcem.
Nie miał łatwego życia. Miał
sześć lat, kiedy w Jugosławii
wybuchła wojna. Jego dziadek
został zastrzelony, ojciec był na
froncie, rodzinny dom uległ zniszczeniu, a rodzina musiała szukać
schronienia w hotelu w Zadarze

zamienionym na schronisko dla
wojennych uchodźców.
Od dzieciństwa jego pas
ją była piłka nożna. Jako mały,
chudy młodzik trafił do Dinama
Zagrzeb – najlepszego klubu
Chorwacji. Grał także w Zrinjskim
Mostarze. W 2008 r. znalazł się
w drużynie Tottenhamu Hotspur,
a cztery lata później został zakupiony przez Real Madryt, jeden
z najlepszych klubów na świecie,
w którym gra do dziś. W znacznym stopniu przyczynił się także
do wywalczenia przez Chorwację
wicemistrzostwa świata w 2018 r.,
zostając najlepszym piłkarzem
mundialu w Rosji.
W przeciwieństwie do wielu
innych zawodników 33-letni Luka
jest bardzo spokojnym, sympatycznym, lubianym przez wszystkich człowiekiem. Od dziewięciu
lat pozostaje mężem ekonomistki Vanji Bosnić, z którą ma trójkę

znaku krzyża

dzieci:
9-letniego
Ivano, 6-letnią Emę
i niespełna 2-letnią
Sofię.
To właśnie najstarszy potomek
Modricia 26 maja
tego roku przystąpił do Pierwszej
Komunii św. Dumny ojciec zamieścił
na Instagramie kilka zdjęć z tej uroczystości. Na jednym widzimy go
z żoną i synem,
na innym możemy zobaczyć Ivano w momencie
prz yjmowania
Ciała Chrystusa.
Fotografie obejrzały już miliony
internautów.
hb

Na oczach milionów wi
dzów w Paryżu i przed tele
wizorami ze łzami w oczach
uścisnął i ucałował swojego
młodszego brata Ronalda,
a potem pobłogosławili się
nawzajem znakiem krzyża.
W taki sam sposób przywi
tał się ze swoją matką Flor
Gomez. Zwycięzca tegorocz
nego Tour de France – naj
bardziej prestiżowego wyś
cigu kolarskiego na świecie
– 22-letni kolumbijski kolarz
Egan Bernal z grupy Ineos
(dawniej Sky) tuż po fina
łowym niedzielnym etapie
w tak prosty, ale wielce wy
mowny sposób dał wspania
ły wyraz swojej katolickiej
wiary i wdzięczności Bogu za
osiągnięty wielki sportowy
sukces.

W Szwajcarii odnaleziono
najstarszy oryginalny pry
watny list napisany przez
chrześcijanina. Skreślił go na
papirusie ok. 230 r. po Chr.
Arrianus, a skierował do swo
jego brata Paulusa. Oczywiś
cie dużo starsze są listy pisa
ne przez Apostołów i Ojców
Kościoła, ale w ich przypadku
nie mamy do czynienia z ory
ginałami, tylko kopiami.
List z leżącej w środkowym
Egipcie Theadelphii jest częścią
sporej, niezbadanej jeszcze dobrze przez naukowców kolekcji
papirusów przechowywanych
od ponad 100 lat na uniwersytecie w Bazylei. Arrianus pisał
w nim do brata o sprawach rodzinnych i polityczno-biznesowych. Prosił go też o przesłanie
mu... sosu z rybich wątróbek.
Tym, co przekonało badającą ów dokument prof. dr Sabine
Huebner, że obaj bracia byli na
pewno chrześcijanami, okazało
się zakończenie listu, w którym
pojawiła się charakterystyczna
chrześcijańska formuła, ewangeliczny zwrot, że Arrianus mo-

fot. YORICK JANSENS/Belga/AFP/EastNews

fot. youtube.com/user/sharpwebcenter

Najstarszy
chrześcijański list

R E K L A M A

Egan Arley Bernal Gomez nia, a rok później – tuż przed
nie tylko zwyciężył w tegorocz- francuską imprezą – Tour de
nym tourze, ale pobił też kilka Suisse oraz wyścig Paryż–Nicea.
Warto nadmienić, że Koluminnych rekordów. Już od 110 lat
Tour de France nie wygrał tak bijczyk urodził się w miasteczmłody zawodnik. Tyle samo ku Zipaquira (swoistej kolumlat co on miał luksemburczyk bijskiej Wieliczce), słynnym na
Francois Faber, zwycięzca siód- całym świecie z podziemnego
mego wyścigu, który odbył się kościoła – solnej katedry utwow 1909 r. Bernal został także rzonej, a właściwie wyrzeźbioBiuroProjektu
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Jak zgłosić się do projektu?

fot. Associated Press/East News

dli się, aby brat (i jego bliscy)
„miał się dobrze w Panu”. Drugim dowodem stało się imię adresata. Paulus nie było bowiem
imieniem popularnym i najprawdopodobniej nadawali je
dzieciom chrześcijanie greckiego pochodzenia, nawiązując do
osoby św. Pawła Apostoła.
Zdaniem prof. Sabine Huebner list rzuca nowe światło na
życie chrześcijan w Egipcie za
czasów, kiedy władzę sprawowali tam Rzymianie. Wyznawcy
Chrystusa nie byli wtedy – jak
się do dziś powszechnie sądzi
– oderwanymi od życia, funkcjonującymi na marginesie
społeczeństwa prześladowanymi ekscentrykami, ale bywali
szanowanymi członkami ówczesnej w większości pogańskiej społeczności. Zamieszkiwali również tereny wiejskie.
Jak wynika z badań szwajcarskiej naukowiec obaj bracia to
najprawdopodobniej członkowie ówczesnej elity – wykształceni urzędnicy publiczni i właś
ciciele ziemscy.
hb

Jak zgłosić się do projektu?

Skontaktuj się z nam

Biuro Projektu Małopolski
Tele-Anioł
Skontaktuj się z nami!

teleopieka@umwm.pl

Oczekuj na kontakt – zostaniesz zaproszony
na spotkanie. W tym czasie:

Adres do korespondencji:
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Zobaczyła żywego

PANI TERESA WALICKA JEST WIELKĄ CZCICIELKĄ ŚW. OJCA PIO. PRZED LATY ZA JEGO
WSTAWIENNICTWEM WYPROSIŁA UZDROWIENIE SWOICH RĄK.
Pani Teresa wspomina, że choroba rąk zaczęła się od mrowienia
i drętwienia. „W sierpniu 2006 r.
udałam się do ośrodka zdrowia
w Czerniewicach” – opowiada,
dodając, że odczuwała silny ból
w dłoni ściągająco-promieniujący od nadgarstka do łokcia i pod
pachę. „Nie mogłam się podpisać,
zjeść, gdyż wszystko wypadało
mi z dłoni” – zaznacza kobieta.

Zespół cieśni nadgarstka

Lekarz uznał, że pacjentka
cierpi z powodu zespołu cieśni
nadgarstka. Zapisał jej leki i zlecił
naświetlanie lampami. „Po wybraniu leków bóle łagodniały, a nawet
ustąpiły, ale pozostałe objawy zostały” – wspomina pani Teresa.
Po kilku miesiącach pacjentka
została skierowana do poradni
ortopedyczno-specjalistycznej
w Tomaszowie Mazowieckim na
badania, które potwierdziły zes
pół cieśni nadgarstka i konieczność przeprowadzenia zabiegu
operacyjnego. Komisje lekarskie
KRUS także potwierdziły chorobę
pani Teresy oraz jej niezdolność
do pracy. „Byłam jeszcze dwukrotnie w sanatorium, gdzie miałam dużo zabiegów, które jednak
nie wyleczyły mojej ręki. Wszyscy
lekarze jako ratunek wskazywali
operację” – podkreśla kobieta.

Ojciec Pio

„W sierpniu 2008 r. usłyszałam w kościele o pielgrzymce do
sanktuarium Ojca Pio do Włoch.
Łza zakręciła mi się w oku. Przecież minęły już dwa lata, odkąd
zachorowałam, i nie było poprawy. Ręka nadal była niesprawna,
pomimo tak intensywnego leczenia. Poczułam wielkie prag
nienie: «Gdybym tak mogła pojechać do Ojca Pio, to może by
mi pomógł». Przecież urodziłam
się 23 września 1958 r., więc niedługo będą moje 50. urodziny
i 40. rocznica śmierci Ojca Pio.
Niestety, spełnienie tego marzenia było niemożliwe” – czytamy
w świadectwie pani Teresy.
Na początku października
2008 r., dokładnie w dniu imienin kobiety, doszły nowe objawy: na dłoniach – guzki, środkowy palec został pozbawiony
czucia i pojawiła się na nim jas
na plama. „Była jesień, przyszły
chłody, moje ręce na zimnie zaczęły sinieć i boleć. Udałam się
do dermatologa, który stwierdził, że jest to choroba krążeniowo-naczyniowa, i skierował
mnie do kliniki dermatologicznej w Łodzi. Badania zlecone
przez specjalistę potwierdziły
postawioną wcześniej diagnozę” – napisała pani Teresa.

Kolejne badania miały miejs
ce w marcu 2009 r. na oddziale
zakaźnym w Tomaszowie Mazowieckim. „Czułam się słaba i śpiąca, miałam niskie ciśnienie, wypadały mi włosy. Po powrocie do
domu ze szpitala w prawej ręce
poczułam bóle, nawrót choroby
cieśni nadgarstka. Byłam przekonana, że teraz już na pewno
zostanę skierowana na operację
ręki” – zaświadcza uzdrowiona.

fot. M. Pabis
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Cud

„Pomyślałam, że jedynym ratunkiem jest dla mnie Pan Bóg.
W czasie rekolekcji do Czerniewic zostały przywiezione relikwie
Ojca Pio. Był dzień spowiedzi i intronizacji relikwii. W czasie Mszy
św. po przyjęciu Najświętszego
Sakramentu poszłam do Ojca Pio.
Po dotknięciu relikwii poczułam
ciepło w dłoni. Było mi dobrze.
Prosiłam o łaskę uzdrowienia, ale
na usta cisnęły mi się jeszcze ważniejsze sprawy – przede wszystkim narodziny wnucząt, ponieważ
ciąże były zagrożone. Zmieszałam się, przeprosiłam Pana Boga
i powiedziałam: «Panie Boże, Ty
najlepiej znasz mnie i moje problemy rodzinne. Proszę Cię z całego serca o pomoc». Uczyniłam
znak krzyża, wzięłam obrazek
Ojca Pio i poszłam do ławki odmó-

fot. M. Pabis

wić modlitwę po Komunii. Nagle
w nadgarstku poczułam silne pulsowanie, któremu towarzyszyło
bolesne kłucie. Po kilku minutach
pulsowanie w nadgarstku ustąpiło, a poczułam to samo w kręgosłupie, w miejscu, gdzie kończą
się kręgi szyjne. Czułam, że coś
się ze mną dzieje. Byłam wpatrzona w ołtarz Pana Jezusa i relikwie
Ojca Pio. Patrząc na figurkę Ojca
Pio, lekko się uśmiechnęłam i pomyślałam: «Skoro taka jest wola
Boża, że ma boleć, niech boli.
Przyjmuję wszystko, tylko proszę
Cię, Panie Jezu, żebyś mnie nigdy
nie zostawił i dodawał mi sił». Po
kilku minutach pulsowanie ustą-

piło, pozostało tylko ciepło w dłoni” – czytamy w świadectwie pani
Teresy.
Kilka dni później ustąpiły wszystkie bóle rąk. Palce
wyprostowały się, przykurcze
ustąpiły, przedmioty nie wypadały już z rąk i powróciła do
nich siła. Po chorobie krążeniowo-naczyniowej nie było śladu.
Zabieg operacyjny nie był potrzebny. „Modliłam się w domu
i w kościele. Z całego serca dziękowałam Panu Jezusowi i Ojcu
Pio za łaskę uzdrowienia. Zamówiłam Mszę św. dziękczynno-błagalną” – napisała szczęśliwa
kobieta.

Wyproszone na różańcu

holpan pochodzi z ateistycznej, bezbożnej rodziny
z Kazachstanu. Jej znajomi
mówili, że Boga nie ma, i z wiary
zawsze się naśmiewali. Sprag
niona miłości dziewczyna zakochała się w pewnym mężczyźnie
i wkrótce urodziła syna. Niestety,
ojciec wyrzekł się dziecka, a ona
została sama. Wpadła w depres
ję. Chciała odebrać sobie życie.
„Traciłam kompletnie rozum.
O mojego synka troszczyli się
moi rodzice” – wyznaje młoda
kobieta. Kiedy zorientowała się,
że jest z nią coraz gorzej, chciała
się ratować. „Któregoś dnia wbiłam w internet hasło: «Depres

fot. M. Pabis

Papieskie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach

Mężczyzna
przyznaje,
że to żona zachęciła go do
wspólnego odmawiania Nowenny Pompejańskiej. „Było
to bardzo duże wyzwanie dla
mnie, ale daliśmy radę. Przed
kanonizacją Jana Pawła II dostałem informację, że Anita
jest w ciąży, i nie mogłem już
odmówić Maryi. Dostaliśmy
dar od Boga, który wyprosiliś
my za pośrednictwem Maryi.
Zdecydowałem się wstąpić
do róży różańcowej. W naszym kościele jest obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i Anita często się tam modliła”
– podkreśla.

Małżonkowie nie od razu
wiedzieli, że Bóg obdarował ich
podwójnie. Pierwsze badanie
USG wykazało jedno bijące serduszko. Dopiero przy kolejnym
okazało się, że pani Anita nosi
pod swoim sercem dwoje dzieci. „Rozpłakałam się” – wyznaje
kobieta zapytana o swoją reakcję na tę wieść. Ale jej łzy były
łzami radości.
Dziś małżonkowie są szczęś
liwymi rodzicami Marii i Jana,
którzy przyszli na świat 3 grudnia 2014 r. Jak sami mówią, ich
maleństwa są dziećmi Maryi.
Oprac. na podst.:
www.diecezja.waw.pl

Terapia

Niestety, w grupie terapeutycznej, do której kobieta trafiła,
nikt jej nie rozumiał. Z płaczem
udała się więc do psychologa.
Stamtąd także odeszła z przysłowiowym kwitkiem. Zrozpaczona,
na granicy życia i śmierci, trafiła
w końcu do „dziadka” Turana,
kazachskiego autorytetu w dziedzinie psychologii i psychiatrii.
W grupie terapeutycznej
nie od razu poczuła się dobrze.
Dziadek Turan jednak ją prowadził, opowiadał różne dowcipy.
Ale nie bardzo chciał jej wysłuchać. Mimo wszystko postano-

wiła spróbować. Po kilku sesjach
wreszcie zaprosił ją na rozmowę, podczas której mogła mu
opowiedzieć o sobie. „Zaufałam
mu” – podkreśla Sholpan.
Na ścianach sali rozwieszone były za to plakaty z cytatami
z Pisma św. „Nie znałam Pana
Boga, więc nie miałam pojęcia,
o czym Turan mówi, a mówił
o miłości. Nigdy nie rozumiałam, co to jest miłość” – z żalem
mówi kobieta.
Jakiś czas później zdarzył się
cud. „Wyszłam z depresji. Kiedy
doznałam łaski uzdrowienia,
wyszłam na ulicę i zobaczyłam
zielone liście i trawę, niebieskie
niebo i słońce. Wszystko znów
miało kolory. Dostałam jakby
skrzydeł” – wspomina.

Wśród katolików

Dziadek Turan wezwał Sholpan do siebie i ostrzegł, że dep
resja może wrócić. Pewnego

dnia zabrał ją ze sobą na Mszę
św. Gdy zobaczyła o. Pawła, zrozumiała, że jest wśród katolików.
Zapytała siebie: „Co ja, Kazaszka,
robię w katolickim kościele?”.
Dziadek Turan wydał jej polecenie: „Siedź i słuchaj”. Uciekła.
Dłuższy czas nie kontaktowała
się z psychologiem. Po jakimś
miesiącu otrzymała jednak od
niego zaproszenie. Nie mogła
odmówić starszemu panu. Czuła, że to byłoby niegrzeczne.
Kiedy przyszła pod wskazany adres, zobaczyła, że znów
stoi przy katolickim kościele.
Zdziwiła się, że przyszło tam tak
wielu Kazachów. Dziadek Turan
zaprowadził ją do pokoiku-kaplicy, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. Wcześniej
powiedział do niej: „Wejdziesz,
usiądziesz i będziesz cały czas
patrzeć przed siebie”. „Wtedy
zobaczyłam Jezusa. Stał przede
mną i patrzył na mnie. Było takie

światło, że nie mogłam na Niego nawet patrzeć. Wybiegłam
stamtąd, pobiegłam do Turana
i zapytałam: «To Bóg jest żywy?
Bóg żyje?». Odpowiedział mi:
«Tak, Bóg żyje»’’ – opowiada młoda kobieta. Sholpan wspomina,
że wówczas poczuła, że ma Ojca,
który ją kocha. „To był mój pierwszy krok do wiary” – wyznaje.

Głosi miłość Boga

Od tego momentu Sholpan
zaczęła poznawać Boga. Przychodziła codziennie na adorację. Niektóre kobiety pytały ją,
co tam robi, skoro nawet nie
była ochrzczona. „A ja siedziałam i doświadczałam miłosierdzia Boga” – mówi kobieta.
Od tamtego wydarzenia minęło już sześć lat. Rok później
Sholpan przyjęła chrzest. „Teraz
pomagam innym Kazachom
poznawać Pana Jezusa” – twierdzi, uśmiechając się lekko.

R E K L A M A

Zapraszamy do Krakowa
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to
światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Tu żyła św. Siostra
Faustyna. Tu często modlił się św. Jan Paweł II. W czasie
swojej ostatniej wizyty do Polski to właśnie w łagiewnikim
wieczerniku zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
Krakowskie miejsca związane z kultem Bożego
Miłosierdzia to nie tylko Łagiewniki. Warto
odwiedzić także kościół pw. Bożego Miłosierdzia
„na Smoleńsku” oraz szpital św. Jana Pawła II,
w którym przebywała Apostołka Bożego
Miłosierdzia przed swoją śmiercią.

BLIŹNIĘTA MARIA I JAN ZOSTAŁY WYPROSZONE U PANA BOGA NA RÓŻAŃCU. ICH RODZICE NIE
SKORZYSTALI Z PROPONOWANEJ IM METODY IN VITRO, ALE... WSTĄPILI DO RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ. MALEŃSTWA URODZIŁY SIĘ ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO.
Małżonkowie Anita i Tomasz
z diecezji warszawsko-praskiej
wyznają, że przez pięć lat starali
się o potomstwo. Kobieta podkreśla, że bardzo chciała mieć
bliźniaki. „Zawsze mówiłam: Tomek, bardzo chciałabym mieć
bliźnięta” – śmieje się. Jej mąż
wyjaśnia: „Jak każde kochające
się małżeństwo chcieliśmy mieć
dzieci. Zaczęliśmy się starać o nie
zaraz po ślubie, ale bez skutku.
Po dwóch latach udaliśmy się do
lekarzy. Wyniki badań wykazały,
że jesteśmy zdrowi. Po kolejnych
nieudanych próbach zaproponowano nam in vitro, ale nie chcieliśmy skorzystać z tej metody.

ja – jak ją leczyć?». Znalazłam
informację, że trzeba się udać
do psychiatry. To było dla mnie
bardzo trudne. Zrozumiałam
jednak, że albo to zrobię, albo
będzie ze mną koniec. Przełamałam się. Chciałam żyć dla
syna” – wspomina Sholpan.

Boga

T

rzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu
„
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,
a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia
i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom
Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i z całego świata.
Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki – 17 sierpnia 2002 roku

www.krakow.pl/1300,artykul,krakowski_szlak_swietych.html
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Lekcje religii. Niekonsekwentni i konsekwencje

Religia, etyka albo nic…
W ostatnim czasie popular
nością cieszą się deklaracje
rezygnacji uczniów szkół
podstawowych i ponadpod
stawowych z udziału w lek
cjach religii. Powodów znaj
dziemy wiele – od zaprzesta
nia dalszego rozwoju wiary,
przez osobiste odniesienia
do nauczycieli przedmiotu
dotyczące jakości ich pracy
czy dyscypliny na zajęciach,
aż po oddalenie się od Koś
cioła, zmianę wyznania czy
określenie siebie jako „osoba
niewierząca”.
Łatwo powiedzieć „nie” katechezie, ale pytanie: co dalej?
Często rodzice i uczniowie nie
zdają sobie sprawy, że taka sytuacja pociąga za sobą szereg konsekwencji dla życia chrześcijańskiego, od rezygnacji z poznawania nauki Kościoła, doktryny
wiary, dziedzin liturgicznych po
poważny brak rozumienia życia
duchowego, sakramentalnego
i wspólnotowego.

Autorskie dewocjonalia z rękodzielniczej pracowni

wrzesień 2019

Grzech

nia do sakramentów Eucharystii, pokuty, bierzmowania oraz
zawierania
sakramentalnego
związku małżeńskiego, jak również wylicza warunki, które trzeba spełnić, aby zostać chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Wskazuje on, że warunkiem

pojmowana jest jako specyficzna forma katechezy. Według
Katolik, który świadomie rezyDyrektorium katechetycznego Ko
gnuje z formacji chrześcijańskiej
ścioła katolickiego w Polsce kateproponowanej m.in. w ramach
cheza szkolna jest dopełnieniem
lekcji religii w szkole, popełnia
katechezy parafialnej (pkt 82).
grzech wobec pierwszego przyWypisanie się z lekcji religii
kazania Bożego. Słuchając głosu
jest zatem zerwaniem jednej
sumienia, należy wziąć więc pod
z istotnych form
uwagę w tym
katechizacji
przypadku zarówKomisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
w Polsce i skutku
no zaniedbanie
Polski w oświadczeniu z 11 września 2014 r. napisała m.in.:
je niemożnością
życia religijnego,
„Katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których
odpowiedniego
jak i zgorszenie
odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu
przygotowania
innych osób.
uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie
do sakramentów:
Również
ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci
Komunii Świętej,
w prawie koś
na lekcje religii” (pkt 2).
pokuty i pojedna
cielnym mówi
nia oraz bierzmo
się o obowiązku
wychowania religijnego dzieci. przyjęcia sakramentów jest od- wania, a więc uniemożliwia
Odpowiedzialni za to są przede powiednie przygotowanie, na przyjęcie tych sakramentów.
wszystkim rodzice, dlatego po- które składa się także kateche- Nieuczestniczenie w lekcji rewinni oni troszczyć się o to, by za, będąca przez wieki zorgani- ligii uniemożliwia również
ich dzieci uczęszczały na lekcje zowaną formą przygotowania bycie chrzestnym lub świad
religii w szkole (kan. 226 § 2 Ko do przyjęcia chrześcijaństwa, kiem bierzmowania (kan. 868
a następnie pouczeniem już § 1 KPK). Natomiast ukończenie
deksu Prawa Kanonicznego).
ochrzczonych (kan. 843 § 1).
katechizacji szkolnej jest równo„Nie” dla sakramentów
W Polsce to szkoła jest jed- znaczne z ukończeniem przygoKodeks podaje także warunki nym ze szczególnych miejsc towania bliższego do sakramenprzystępowania i przygotowa- nauczania, a nauka religii w niej tu małżeństwa (PDK 107).

Obowiązek

Oświadczenie z 11 września
2014 r. nawiązuje także do obowiązku katolickiego wychowania
dzieci i młodzieży oraz wskazuje
na komplementarność katechezy
parafialnej i lekcji religii w szkole.
W dokumencie przypomina się,
że „zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku
małżeńskiego, jak i sakramentu
chrztu dziecka rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku,
w wierze wychować potomstwo.
Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka
w szkolnym nauczaniu religii, jak
i katechezie parafialnej” (pkt 2).
O fakcie wypisania się ucznia
z lekcji religii należy poinformować proboszcza parafii, na terenie której się mieszka. Informac
ja jest odnotowywana w kartotece parafialnej.
Czy dla rodziców może pozostać obojętna jakość życia ich
dziecka, to, czy będzie ono kroczyć w światłości Bożej nauki, czy
w mrokach własnych wyobrażeń?
ls

RÓŻANIEC „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”

RÓŻANIEC
Z PŁATKIEM RÓŻY
Z GROBU ŚW. JANA
PAWŁA II

24,90

JUBILEUSZOWY RÓŻANIEC WYKONANY
Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

JUBILEUSZOWY RÓŻANIEC KU CZCI
ŚW. OJCA PIO

24,90

W łączniku różańca
umieszczono
płatek róży z grobu
(ex sepulchrum)
św. Jana Pawła II.

29,90

19,90

Wyjątkowy różaniec papieski. W jego łączniku
umieszczono płatek róży z grobu św. Jana
Pawła II. Paciorki w kolorze biało-kremowym.
Praktyczne etui z herbem Ojca Świętego. Każdy
różaniec posiada certyfikat. Kupując różaniec,
wspierasz budowę sanktuarium św. Jana
Pawła II w Radzyminie.

Różaniec przygotowany specjalnie dla wiernych, którzy
ukochali akt pełnego zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”. W łączniku różańca
na rewersie umieszczono inskrypcję z najbardziej
znanym wezwaniem aktu. Na awersie wizerunek
Chrystusa, który kazał namalować i który szczególnie czcił Ojciec Dolindo Ruotolo.

Jeden z najchętniej nabywanych
ostatnio w Polsce różańców, który
wśród wiernych zyskał przydomek
„różaniec patriotyczny”. Został zaprojektowany,
by podkreślić wagę i łączność wartości katolickich i patriotycznych. Pamiątkowe inskrypcje na
łączniku i etui. Koraliki biało-czerwone.

Specjalna edycja pamiątkowego,
jubileuszowego różańca ku czci
św. Ojca Pio, wykonana z okazji
100-lecia otrzymania przez niego stygmatów
i 50-lecia jego śmierci. W różańcu umieszczono
okolicznościowy łącznik wybity tylko na tę okazję.
Wraz z różańcem oryginalne etui.

KOD: S0083G

KOD: S0127G

KOD: S0131G

KOD: S0129G

Oryginalne obrazki na drewnie, złocone, trwałe, pokryte folią strukturalną.

DOMOWY AKT ZAWIERZENIA
„JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”

19,90

R E K L A M A

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU
„ŚWIĘTA RODZINA”
19,90

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA

19,90

MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI
Z MODLITWĄ ZA OJCZYZNĘ
KS. PIOTRA SKARGI

19,90

Obrazek ze słynną, potężną modlitwą do
św. Michała Archanioła ułożoną przez papieża
Leona XIII po wizji, jakiej doznał w 1884 roku.
Papież zarządził odmawianie tej modlitwy na
zakończenie Mszy Świętej.
Wymiary: 13x19 cm. KOD: S0144G

Obrazek Matki Bożej Królowej Polski z modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.
Wymiary: 13x19 cm

KOD: S0145G

RÓŻANIEC-BRANSOLETKA ŚW. RITY
Obrazek z najpiękniejszymi fragmentami aktu
pełnego zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”.
Polecamy rodzinom, którym bliska jest modlitwa Ojca Dolindo. Powieszony w domu stanowi
wyraz oddania Jezusowi i zachęca do częstego
powierzania Mu swoich spraw słowami pełnymi
zaufania: „Jezu, Ty się tym zajmij”.

Błogosławieństwo domu tradycyjnie wiesza się
blisko drzwi wejściowych. Jest formą modlitwy
o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców,
dla rodziny, przychodzących w odwiedziny i dla
całego domu. Warto, by przywrócić piękny zwyczaj wieszania błogosławieństw w widocznych
miejscach naszych mieszkań. Polecamy na
upominki podczas odwiedzin.

Wymiary: 12x22 cm

Wymiary: 12x22 cm

KOD: S0141G

KOD: S0118G

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE: 661

128 006

Koraliki ze szkła weneckiego. W łączniku zatopiono płatek
róży poświęconej na nabożeństwie ku czci św. Rity
(potwierdzone certyfikatem).

Regulowana
długość.
Prezentowe etui.

KOD: S0022G

39,90

PEŁNA OFERTA NA: WWW.SANGABRIELE.PL

Koszt wysyłki za pobraniem: 20 zł. Koszt wysyłki z przedpłatą: 12 zł. Dla zamówień powyżej 150 zł wysyłka gratis!
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John Henry Newman – święty na nasze czasy

J

ohn Henry Newman to święty z początku XIX w. Doskonale wykształcony i wyświęcony w Kościele anglikańskim,
rozpoczął działalność naukową
i duszpasterską na uniwersytecie w Oksfordzie. Pod wpływem
lektury Ojców Kościoła zbliżył się do doktryny katolickiej
i usunął się wraz z przyjaciółmi
na pewien czas do Littlemoor,
gdzie prowadził życie zbliżone
do monastycznego. Wnioski
wówczas wysnute zawarł w eseju o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, a pod wpływem rozmów z włoskim misjonarzem
Dominikiem Barberi, ujęty jego
prostotą, poprosił o przyjęcie
do Kościoła katolickiego.
Swoim stylem myślenia
Newman wykraczał poza filozoficzno-teologiczne kanony ówczesnego katolicyzmu,
przez co doświadczał w nowej
wspólnocie daleko posuniętej
rezerwy i osamotnienia. Napisał
wiele ciekawych i do dziś aktualnych tekstów – jak choćby
esej o przyświadczeniu wiary
czy niezwykle interesujące notatki filozoficzne. Jednakże najwięcej sławy przysporzyła mu
obrona wobec zajadłej krytyki
jego konwersji pt. Apologia pro
vita sua.

ks. Leszek Smoliński

Pod koniec życia Newmana
jego niekwestionowany autorytet uznawali zarówno anglikanie, jak i katolicy. Został wybrany pierwszym honorowym
członkiem oksfordzkiego Trinity
College, a papież zaskoczył wielu, mianując go kardynałem.
Zmarł w Birmingham 11 sierpnia 1890 r. W jego pogrzebie
uczestniczyli tak przedstawiciele elit, jak i zwykli robotnicy, którzy doświadczali jego ogromnej
dobroci.
Postać kard. Newmana jest
dla nas przypomnieniem o potrzebie ciągłego „dokształcania
siebie w prawdzie”. Napis, który kazał umieścić na kamieniu
nagrobnym: Ex umbris et imagi
nibus in veritatem („Z cieni i wyobrażeń ku prawdzie”), przypomina dziś, w dobie relatywizmu,
o prymacie Prawdy jako kryterium naszych wyborów nad
wszelką koniunkturą i osobistym interesem... Prawdy, która
„nakazuje nam przedkładać ją
nad cały świat”!
Mówi nam ponadto o tym,
że bez sumienia daleko nie zajdziemy ani w życiu osobistym,
ani społecznym. Ksiądz Mansuy,
oratorianin,
przewodniczący
francuskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Newmana, stwierdza:

„Newman podkreślał znaczenie sumienia człowieka, ale
zawsze miał na myśli sumienie
oświecone prawdą objawioną.
Trzeba to na pewno odkryć
dziś na nowo. Prawdą nie jest
to, co zyskuje największy rozgłos, prawdą nie jest to, co ma
ostatnie słowo. Prawdą jest
to, co rozbrzmiewa w sumieniu oświeconym Bożym Objawieniem i obecnością Boga
w człowieku”.
Wreszcie swoim krótkim młodzieńczym powiedzeniem: „Ja
i Bóg”, oraz zawołaniem kardynalskim: Cor ad cor loquitur („Serce
mówi do serca”), kard. Newman
przypomina nam, że – podobnie jak św. Augustyn w Wyzna
niach – odpowiednie miejsce dla
naszego serca jest w intymnej
rozmowie z Bogiem! Sam, jak się
wydaje, posiadał głębokie poczucie obecności Boga w swoim
sercu i nie wahał się proponować
życie duchowe swoim słuchaczom i czytelnikom. Świętość dla
niego nie wyraża się w wielkich
czynach, lecz w prostocie życia
z Bogiem w codzienności: „Każdy dzień mojego życia strzeżony
jest w Twym sercu, mój Boże. Cały
spoczywam w Twoich rękach”.
ks. Tomasz Szarliński

Przeciwko Bogu

W naszych czasach – jak zauważa kard. Gianfranco Ravasi – różne ruchy, sekty i grupy religijne oferują pewnego
rodzaju fitness duszy, jakieś koktajle o egzotycznych i aromatyzowanych smakach, Boga„próżnego” i wygodnego,
który na końcu okazuje się jednak bezsilny i groźny, a z pewnością niezdolny do wybawienia. Niektórzy idą jesz
cze dalej, brnąc w znacznie bardziej niebezpiecznym kierunku. Od kilku miesięcy można zauważyć w świecie, ale
i w naszej Ojczyźnie wzrost zachowań, które noszą bardzo konkretne znamiona bluźnierstw. Są one skierowane
przeciwko Bogu, Matce Najświętszej, świętym Pańskim oraz miejscom kultu religijnego, jakimi są świątynie.
fot. arch. ks. L. Smoliński
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stotą grzechu bluźnierstwa, którego za
brania drugie przykazanie Dekalogu,
jest nienawiść w postaci gniewu czy złości
skierowanej ku Bogu. Warto więc się za
stanowić, o co w tym wszystkim chodzi?
Bluźnierstwo jest grzechem szatańskim – to
Szatan jest pierwszym bluźniercą przeciw
ko Bogu ze swoim „nie będę służył”. Narzę
dziem tej walki jest dobrowolne i świadome
wyśmiewanie prawd wiary, naigrawanie
się z symboli religijnych czy wykorzystywa
nie ich w sposób prowokacyjny. Ten grzech
podszyty jest zawsze nienawiścią do tego,
co święte. Stąd często intencją bluźniercy

-prowokatora jest nie tylko obrażanie Boga,
lecz także szkodzenie Kościołowi i osłabia
nie wiary w sercach ludzi.
Obraza jest tym cięższa, im bardziej zna
cząca jest godność osoby, przeciwko której
są zwrócone uwłaczające słowa. W przy
padku bluźnierstwa o charakterze religij
nym wynika ono przede wszystkim z faktu
obrazy samego Boga, profanacji sacrum.
Czyn tego rodzaju jest przeciwieństwem
uwielbienia Jego godności i uznania Jego
działania. Bluźnierstwo to zatem znak bez
bożności. Prawo Mojżeszowe stawiało je na
równi z przestępstwami zagrożonymi naj
surowszą sankcją: „Ktokolwiek bluźni imie
niu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała
społeczność ukamienuje go” (Kpł 24,16).
W Nowym Testamencie bluźnierstwem
określa się wystąpienie przeciw mocy Bożej

przez jej odrzucenie lub przypisanie jej komuś
innemu. Uczeni w Piśmie zarzucali Jezusowi
uzurpację odpuszczania grzechów, czego
może dokonywać jedynie Bóg (por. Mk 2,7).
Chrystus natomiast ostrzegał ich przed bluź
nierstwem przeciwko Duchowi Świętemu
z powodu oskarżenia, że uwolnienie jest
dokonywane mocą Szatana (por. Mk 3,29).
Arcykapłan zarzucał Jezusowi bluźnierstwo
w kontekście słów o zasiadaniu Syna Czło
wieczego po prawicy Mocy (por. Mk 14,64).
Zdarza się, że niektóre osoby cierpią na
natręctwo nieprzyzwoitych czy też wrogich
myśli przeciwko Bogu, Chrystusowi, Mat
ce Najświętszej, które wprowadzają w ich
serca niepokój, gdyż myśli te i skojarzenia
są poważnym utrapieniem i zaburzeniem
ich modlitwy. Nie stanowią one jednak
bluźnierstwa z racji na brak dobrowolnoś

ci i świadomości. Zatem nie pociągają za
sobą odpowiedzialności moralnej przed Bo
giem. Dzieje się tak dopóty, dopóki człowiek
nie znajduje w nich upodobania.
Antidotum na zło bluźnierstwa są: dobro
wynikające z miłości i czci wobec Boga, kult
osób i rzeczy świętych, wzrastanie w osobi
stej świętości, zdecydowana i spokojna re
akcja na zło wspólnoty chrześcijańskiej, mo
dlitwa za bluźnierców i wynagradzanie za
grzechy bluźnierstwa. Nie da się usprawied
liwić bluźnierstwa rzekomą wolnością słowa
czy wolnością artystyczną, bo prawdziwa
sztuka promuje dobro, piękno i prawdę.
W formacji sumienia w odniesieniu do Boga
i sacrum warto też pytać o radę spowiedni
ka. On wesprze nas w prowadzeniu walki
duchowej przeciwko Szatanowi, który chce
osłabić w nas ducha miłości i wierności Bogu.

Nie da się usprawiedliwić bluźnierstwa rzekomą wolnością słowa czy wolnością
artystyczną, bo prawdziwa sztuka promuje dobro, piękno i prawdę.

fot. Emmeline Deane
/National Portrait Gallery
/Wikimedia Commons

Modlitwa
kard. J.H. Newmana
Lead Kindly Light w prze
kładzie Z. Kubiaka:
Prowadź mnie, Światło,
swą błogą opieką, / Światło
odwieczne! / Noc mroczna,
dom mój tak bardzo daleko,
/ Ty więc mnie prowadź. /
Nie proszę rajów odległych
widoku, / Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, / Światło
odwieczne. / Sam chciałem
widzieć, sam chciałem wybierać / Swą własną drogę.
/ Pomimo trwogi łaknąłem
barw świata, / Ufny w swą
siłę. Przebacz tamte lata.
Tyś zawsze trwało,
gdym przez głuchą ciemność, / Przez bór, pustynię / Błąkał się dumny.
O, czuwaj nade mną, / Aż
noc przeminie, / Aż świt
odsłoni te drogie postacie,
/ Którem ukochał niegdyś,
którem stracił.

Pytania od naszych Czytelników

Jak się modlić, aby modlitwa była naprawdę dobra? Skończyłem
już 80 lat życia, bywałem na różnych kazaniach, które głosili nawet
wybitni kaznodzieje, ale nie miałem okazji usłyszeć, jak się trzeba
modlić. Czy to właściwe, by odmawiając Zdrowaś, Maryjo, nie zastanawiać się nad wypowiadanymi słowami? Skąd się te słowa wzięły? Ja mam własne sposoby... Jeżeli w czasie modlitwy myśl staje się ulotna, modlitwę powtarzam, aby modlić się z sensem. Proszę
o odpowiedź na nurtujące mnie zagadnienie, bo wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi modli się niewłaściwie. Stanisław
Szanowny Panie Stanisławie!
„Modlitwa jest dla mnie
wzniesieniem serca, prostym
spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”.
Tak napisała św. Teresa od
Dzieciątka Jezus i ją cytuje Katechizm Kościoła Katolickiego w rozdziale poświęconym
mod
litwie. Zwraca on uwagę
na to, że przede wszystkim
nasza mod
litwa powinna być
pokorna. Gdy przystępujemy
do Boga, nie czynimy tego ze
świadomością samowystarczalności, ale jako „biedacy”, o których mówi trafnie przysłowie:
„Jak trwoga, to do Boga”. Ważne
jest nie tyle, o czym mówimy, co
– z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy. Z wyniosłości
pychy czy też z głębokości pokornego i skruszonego serca?
Człowiek jest żebrakiem wobec
Boga i postawa jego ducha i ciała powinna to wyrażać! Przykro

mi, gdy w kościele obserwuję,
jak wierni zakładają nogę na
nogę, a cieszę się, widząc ich
stojących w gotowości, siedzących w zasłuchaniu, klęczących
z twarzą ukrytą w dłoniach.
Bardzo ważne, by nasza
modlitwa była też ufna, szczera
i prosta. Przecież jako
dzieci Boże mamy prawo o wszystkim opowiedzieć Ojcu w niebie! Jego nieskończona miłość gwarantuje,
iż nas uważnie słucha
i daje to, co najlepsze
dla nas, a więc swojego Ducha. Nie ma powodu skrywać się przed Nim tak
jak Adam po grzechu. A skoro
On zna nasze serca lepiej niż my
sami, nie jest potrzebne, byśmy
w skomplikowanych słowach
wykładali Jemu swoje sprawy...
Wreszcie na wielu miejscach
Ewangelii, a przede wszystkim swoim przykładem Jezus

uczy wytrwałości na modlitwie.
Czym większe piętrzyły się
przed Nim trudności, tym bardziej pogrążał się w modlitwie.
Powiedziawszy to wszystko,
chciałbym przejść do pytania
szczegółowego. Zdrowaś, Ma
ryjo to złożenie słów pozdrowienia, które skierował
anioł do Maryi w czasie
zwiastowania, słów pochwały, którą wypowiedziała Elżbieta podczas
nawiedzenia, oraz prostego wezwania pierwszych chrześcijan, które
realnie stawia nas w obliczu tego, co najbardziej nieuchronne dla każdego,
a więc naszej własnej śmierci.
Słusznie Pan napisał, że należy te słowa wypowiadać – jak
każde inne – ze świadomością,
co się mówi. Jednakże nasz
umysł, zwłaszcza gdy odmawiamy różaniec, nie jest w stanie do
końca uzmysławiać nam sens
fot. arch. ks. T. Szarlińskiego

fot. arch. W. Kostrzewy

esień to czas na walkę z lękiem. Kulminacja okoliczno
ści nie tyle łagodzących, co właśnie wzmacniających
nas w tym zmaganiu ze strachem wypada w paździer
niku. Oczywiście może się wydawać, że to okres chowania
się pod kocem z kubkiem gorącej herbaty w dłoni. Opcje
można łączyć!
Strach nas hamuje, ogranicza, utrudnia życie. Bywa też pa
raliżujący i na tyle silny, że nawet nie podejmujemy próby
stawienia mu czoła. I właśnie październik jest doskonałym
momentem na wypowiedzenie wojny naszym lękom.
Warto na nowo odkryć wezwanie
św. Jana Pawła II, które skierował
do nas na samym początku swo
jego pontyfikatu. Przyjmując na
siebie ciężar, jakim niewątpli
wie jest kierowanie Kościołem
na ziemi, był w stanie z całą
mocą wezwać do porzuce
nia lęku. Musimy tylko nie
zagubić drugiego zda
nia wypowiedzianego
przez papieża Pola
ka: „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”.
Jan Paweł II porwał
wtedy tłumy zgroma
dzone na pl. św. Piot
ra, wywołał euforię w
swojej ojczyźnie. Daj
my się jeszcze raz po
nieść tym słowom. Nie bez
powodu przecież w Piśmie Świętym wezwanie do porzuce
nia lęku pojawia się 365 razy! Niech październik, ze swoją
wielką rocznicą i różańcem, będzie dla nas początkiem!
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każdego słowa, więc przede
wszystkim liczy się to właściwe
nastawienie: pokora, ufność, wytrwałość. Słowa są w tym przypadku tłem do rozważań tajemnic zbawienia, dlatego nie trzeba
ich powtarzać, gdy zauważy się,
że mówi się je, nie zastanawiając
nad ich sensem, ponieważ umysł
poprzez nie koncentruje się na
spotkaniu z Bogiem, a „analiza
tekstu” ustępuje „kontemplacji
tajemnicy”.
Na koniec chciałbym zapewnić Pana, że wciąż musimy
uczyć się modlić i sądzę, że stąd
pochodzi to ostatnie zastrzeżenie w pańskim liście. Jednakże
mamy tę ufność, że nawet jeżeli „nie umiemy się modlić jak
trzeba, Duch Święty przychodzi
z pomocą naszej słabości”!
Dziękuję za przemyślany list
i pozdrawiam.
ks. Tomasz

R E K L A M A

O sukcesach naszych koszykarzy mówi cały świat
Rozmowa z Grzegorzem Ksepko, kierującym Grupą Energa

Polscy koszykarze, wspierani
przez Grupę Energa, znaleźli się
pośród ośmiu najlepszych drużyn świata podczas mistrzostw
w Chinach. To ogromny sukces.
Tak, to prawda. To nie tylko sukces – polska koszykówka zawitała
na mundialu pierwszy raz od 52 lat.
To także ważna lekcja. Ta nobilitacja
pokazuje, że nie można tracić wiary – nie brakowało przecież osób,
które w naszą drużynę nie wierzyły.
A zamiast porażki pokazaliśmy doskonałe umiejętności.
Sponsora rozpiera teraz radość,
duma?
Jedno i drugie. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych
koszykarzy i dziękujemy im za to,
czego dokonali. Cieszymy się też,
że to właśnie w trakcie współpracy
pomiędzy Grupą Energa a Polskim
Związkiem Koszykówki nasza kad
ra narodowa może się pochwalić
tak dobrą formą. Oby tak dalej,
wierzymy w naszą drużynę z całego serca, nasi koszykarze zasługują
na mnóstwo pozytywnej energii.
Jak zaczęła się przygoda Grupy
Energa z koszykówką?
Koszykówkę zawodową wspieramy od 2005 r. Przez te lata zrobiliśmy naprawdę wiele dla spopu-

laryzowania tej dyscypliny sportu
wśród Polaków. Wspieramy nie
tylko reprezentację, lecz także najlepszych koszykarzy zawodowych
w ramach Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. W tych ligach
grają zawodnicy z najwyższej półki. Jesteśmy także partnerem reprezentacji koszykówki 3x3, która
również odnosi ogromne sukcesy
– brąz na ostatnich Mistrzostwach
Świata, pokonując czterokrotnego mistrza – Serbię. Można więc
śmiało powiedzieć, że wszystko, co
dzieje się w koszykarskim świecie
w Polsce, nie jest nam obce i odbywa się przy naszym wsparciu.
A najmłodsi koszykarze? Czy też
mogą liczyć na podporę ze strony Energi?
Koszykówkę
młodzieżową
wspieramy równie prężnie jak zawodowych koszykarzy. Od 2009 r.
aktywnie angażujemy się w projekty w ramach akademii koszykarskich dla dzieci i młodzieży,
ale także inne sportowe przedsięwzięcia, także amatorskie, które
angażują młodzież do sportowej
aktywności. To chociażby prog
ram Drużyna Energii, w ramach
którego ambasadorzy sportu
odwiedzają szkoły w całej Polsce
i zachęcają dzieci do aktywności,

zdrowej sportowej rywalizacji. Ci
sportowcy pokazują, jak ważny
jest upór i konsekwencja w dążeniu do sukcesu. Na najbardziej
aktywnych uczestników Drużyny
Energii czekają oczywiście nagrody – taka motywacja na pewno nie
zaszkodzi, a pomoże w realizacji
sportowego wyzwania.
Czyli sport od najmłodszych lat
powinien być priorytetem?
Tak, zdecydowanie. Dla młodego człowieka takie zaangażowanie
jest niezwykle ważne – wartości,
których młodzi ludzie nauczą się
poprzez sport, mogą być dla nich
busolą w całym późniejszym życiu.

Co dalej, czy można mówić o kolejnych planach Grupy Energa
związanych z koszykówką?
Tak, nadal będziemy wspierać
koszykarzy. W czerwcu zdecydowaliśmy się na przedłużenie
współpracy z Polskim Związkiem
Koszykówki. Umowa została
podpisana na kolejne dwa lata.
A wydarzenia z Mistrzostw Świata
w Chinach pokazały, że było naprawdę warto zaangażować się
właśnie w tę dyscyplinę i dać jej
po prostu szansę rozwoju.
Dlaczego spółki skarbu Państwa
powinny prężnie wspierać polski
sport?

To część naszej misji. Minister
sportu Witold Bańka nieraz podkreślał, że „Inwestycja w sport to
inwestycja w promocję Polski”.
Sukcesy naszej reprezentacji
w Pekinie są tego potwierdzeniem. Zresztą wszystkie zwycięstwa naszych reprezentantów to
tak naprawdę sukcesy wszystkich
Polaków, to najlepsza promocja
naszego kraju w świecie. Podczas Mistrzostw Świata w Pekinie
– gdzie odnieśliśmy wymierne
sukcesy – mówił o nas cały świat.
I mam nadzieję, że długo jeszcze
będzie się o naszych sukcesach
mówić.

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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ks. Tomasz Kancelarczyk
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„Nie trzeba być katolikiem,
aby być dobrym człowiekiem”

a dobrą sprawę trudno
się nie zgodzić z powyższymi słowami, a nawet
można dodać, że wcale nie trzeba być nie tylko katolikiem, ale
i wierzącym, aby być dobrym
człowiekiem. Jednakże jest
pewne ,,ale” i to bardzo duże.
Celem naszego życia nie jest
osiągnięcie pewnego poziomu
doskonałości tu, na ziemi, lecz
wieczności w Bogu. To On jest tym,
którego pragniemy, poszukujemy,
aby Go adorować w wieczności,
w nieskończoności Jego chwały.
Przytoczone na początku sło
wa bardzo często uderzają w na
szą wiarę, bo można odczytywać
je w następujący sposób: nie trze
ba być wierzącym, chodzić do koś
cioła, korzystać z sakramentów,
aby czynić dobro. Ci, którzy tak

myślą, nie wiedzą jednak jednego
– że dobro, o którym mówią, wyp
ływa z doświadczenia Boga, który
jest dobry i którego odblask widzi
my w przykazaniach oraz Ewan
gelii. Odrzucanie wiary prowadzi
do odrzucenia dobra powiązane
go z istotą Boga. Bez Boga to, co
nazywamy „dobrem”, wcale nie
musi być tym dobrem, które sta
rają się realizować ludzie wierzą
cy. Czyż ci, którzy ze swojego ser
ca wyrzucili Boga albo wcale Go
nie poznali, nie nazywają aborcji,
zabijania nienarodzonych dzieci
„dobrem”, a ludzi to czyniących
„dobrymi”? Ciągle mam w pa
mięci słowa polskiego ginekologa
aborcyjnego pracującego w nie
mieckim szpitalu, który szczycił
się tym, że dokonując aborcji, po
maga kobietom. Uczynił z mor

derstwa cnotę i przez środowisko
aborcyjne przedstawiany był jako
„dobry, szlachetny człowiek”.
Różnica między dobrem od
czytywanym w Bogu i bez Boga
jest taka, jak między ofiarą Je
zusa Chrystusa z miłości do lu
dzi a ofiarami z ludzi składanymi
azteckim bogom. Czy bez Boga,
który jest Miłością, można być
dobrym człowiekiem? Z pewnoś
cią tak, ale pod warunkiem, że
w czystości swojego serca będzie
się odczytywać dobro, które Pan
Bóg zapisał w stworzonym przez
siebie świecie. Rozumienia dobra
nie można oddzielić od doświad
czenia Boga, gdyż wtedy dochodzi
do relatywizacji wartości, a wów
czas dobro przestaje być dobrem,
zaś człowiek je czyniący wcale nie
jest dobry, chociaż takim się zwie.

Posłani przez Ducha

„W Antiochii, w tamtejszym
Kościele, byli prorokami
i nauczycielami: Barnaba
i Szymon zwany Niger, Lucjusz
Cyrenejczyk i Manaen, który
wychowywał się razem
z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
Gdy odprawili publiczne
nabożeństwo i pościli, rzekł
Duch Święty: «Wyznaczcie mi
już Barnabę i Szawła do dzieła,
do którego ich powołałem».
Wtedy po poście i modlitwie
oraz po włożeniu na nich rąk,
wyprawili ich. A oni wysłani
przez Ducha Świętego zeszli do
Seleucji, a stamtąd odpłynęli
na Cypr” (Dz 13,1-4).

Św. Paweł i św. Barnaba w Lystrze, mal. Willem de Poorter

G

dy już zostały pokonane wew
nętrzne uprzedzenia i przez
wyciężone zgłaszane zastrzeżenia,
można było rozpocząć ewangelizację wśród pogan. Począwszy
od rozdz. 13 Łukasz koncentruje
naszą uwagę na wyprawach misyjnych Pawła. Rzecz oczywista, za
dzieło głoszenia Ewangelii odpowiedzialny jest cały Kościół na czele z Apostołami, jednakże Duch
Święty przygotowuje poszczególne osoby do wypełnienia tego zadania. Zdajemy sobie sprawę, jak
ogromną rolę odgrywają w tym

dziele mass media, a dzisiaj coraz
większą media społecznościowe.
Doceniamy ideę ewangelizacji
wizualnej i obserwujemy rozkwit
bardziej i mniej trafnych inicjatyw
wspólnotowych. Najwidoczniej
jednak – wydaje się podpowiadać
autor Acta Apostolica – nic w potężnym zadaniu ewangelizacji nie
zastąpi osobistego świadectwa...
GDY ODPRAWILI PUBLICZNE
NABOŻEŃSTWO I POŚCILI...
Łukasz pisze: Λειτουργούντων
δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ (czyli bardziej

Anioł Stróż

– twój największy przyjaciel!
Święty Ojciec Pio żył w wiel
kiej komitywie ze swoim Anio
łem Stróżem i innym zalecał to
samo. 20 kwietnia 1915 r. w liś
cie do swojej duchowej córki
Rafaeliny radził on:
„Och, Rafaelino, jakie pocieszenie, gdy się wie, że jest się
zawsze pod opieką niebiańskiego ducha, który nas nie opuszcza (jakie godne podziwu), nawet gdy napawamy Pana Boga
wstrętem! (...) Kogo więc lęka
się pobożna dusza, która stara
się kochać Jezusa, mając zawsze tuż obok tak wspaniałego
wojownika? (...)
No cóż, wiedz, że on jest nadal silny wobec szatana i jego
wysłanników; jego miłość ani
nie osłabła, ani on też nigdy nas
nie zawiedzie i zawsze będzie
nas bronić. Rozwijaj ten piękny
nawyk ciągłego myślenia o nim,
ten obok nas jest niebiańskim
duchem, który od kołyski po
grób nie opuszcza nas ani na
chwilę, prowadzi nas, broni
nas jak przyjaciel, jak brat, jest
zawsze dla nas pocieszeniem,
a szczególnie w najsmutniejszych chwilach.
Wiedz, Rafaelino, że ten
dobry Anioł modli się za Ciebie, ofiaruje wszystkie dobre
uczynki, które spełniasz, Twoje

WYZNACZCIE MI JUŻ
BARNABĘ I SZAWŁA DO DZIEŁA
Grecki czasownik ἀφορίζω
(aphorizó) oznacza oddzielenie, wyznaczenie granic, separację. Duch
Święty żąda więc, aby Paweł i Barnaba zostali odciążeni od wszystkich
innych zadań kościelnych, a skoncentrowali się na tym jednym, do
którego zostali przez Niego wyb
rani. Ewangelizacja nie jest więc
dziełem przypadku czy inicjatywą
poszczególnych osób, ale przygotowanym we wspólnocie Kościoła
dosłownie: „uczyniwszy liturgię działaniem Ducha Świętego!
Post, modlitwa oraz gest włoPanu”). Leitourgós jako rzeczowżenia
rąk na Apostołów podkreśla
nik rodzaju męskiego pochodzi
ten
wspólnotowy
charakter misji
od leitos – „przynależący do ludu”
– oraz érgon – „dzieło” – i oznacza wybranych uprzednio osób. Nikt
kogoś, kto oficjalnie pełni służbę sam siebie nie posyła – ani w senpubliczną dla dobra wspólnoty. sie duchowym, ani materialnym
Dziś liturgia wiąże się w języku – lecz to wszyscy „wyprawili ich”.
Czasami myślę sobie, jak wielu
polskim ściśle z domeną kościelną, jednakże w języku greckim misjonarzy odczuwa osamotnieautor musiał uściślić znaczenie, nie ze strony ich macierzystych
dodając, wobec kogo owa liturgia Kościołów i czuje się pozostawiobyła sprawowana. Liturgia po- nych samym sobie, prosi o kilka
łączona z postem staje się jakby groszy wsparcia i zmuszonych
jest zajmować się tysiącem spraw
iskrą zapłonową ewangelizacji.

święte i czyste pragnienia. W godzinach, kiedy wydaje Ci się, że
jesteś sama i opuszczona, nie
narzekaj na brak przyjacielskiej
duszy, której możesz się wyżalić
i której możesz powierzyć swoje smutki. Na miłość Boską, nie
zapominaj o tym Niewidzialnym
Towarzyszu, zawsze obecnym,
by Cię wysłuchać, zawsze gotowym Cię pocieszyć. (...)
Pamiętaj często o jego obecności, musisz utkwić oczy swej
duszy w nim, dziękuj mu, módl
się do niego, on jest tak szlachetny, tak uczuciowy. Szanuj go,
bądź w stałej bojaźni obrażenia
czystości jego spojrzenia.
Wzywaj często tego Anioła
Stróża, tego życzliwego Anioła
i powtarzaj tę piękną modlitwę:
„Aniele Boży, stróżu mój...”. Co to
będzie, och, moja miła Rafaelino,
za pocieszenie, kiedy w chwili
śmierci Twoja dusza zobaczy tak
dobrego Anioła, który towarzyszył Ci przez życie i był tak hojny w swej matczynej trosce. (...)
Traktuj tego kochanego Aniołka
nie mówię jako przyjaciela, lecz
jako członka rodziny”.
Oprac. hb
(cyt. za: Allessio Parente
OFM Cap, Ojciec Pio. Przyślij
mi swojego Anioła Stróża,
Wyd. Archidiecezji Łódzkiej, 2001).
aprowizacyjnych... i dobrze, że coraz więcej chrześcijan uświadamia
sobie tę wspólną odpowiedzialność za misje i podejmuje na różny sposób wolontariat misyjny.
A ONI WYSŁANI PRZEZ DUCHA
ŚWIĘTEGO ZESZLI DO SELEUCJI,
A STAMTĄD ODPŁYNĘLI NA CYPR
Odczuwam pewien dreszcz
nowej przygody, gdy czytam te
słowa. Seleucja była portem „metropolii antiocheńskiej” u ujścia
Orontesu. Stąd dwaj misjonarze
– niczym Krzysztof Kolumb na
swoją wyprawę do Nowego Świata
z portu w Kadyksie – wypłynęli na
Cypr (93 km) do stolicy Salaminy.
Te konkretne uwarunkowania geograficzne stanowią o niezapom
nianym smaku wszelkiej działalności misyjnej. Z jaką przyjemnością
słuchamy i oglądamy zdjęcia czy
reportaże misjonarzy z dalekich
krajów! Może czas uświadomić sobie, że i od nas Duch Święty oczekuje, byśmy byli czymś więcej niż
turystami... świadkami Pana!
ks. Tomasz Szarliński
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Przeciw zasadzkom
złego ducha
D

ziało się to ok. 1886 r.
Pewnego poranka papież Leon XIII po celebracji
Mszy św. – zgodnie ze swoim zwyczajem – uczestniczył w kolejnej Eucharystii,
podczas której odprawiał
dziękczynienie. W pewnej
chwili podniósł głowę i z narastającym przerażeniem zaczął intensywnie wpatrywać
się w coś znajdującego się
nad głową celebransa. „Coś
dziwnego, coś nadzwyczajnego działo się z nim. Wreszcie, jakby przychodząc do
siebie, dał lekkim, ale energicznym uderzeniem dłoni
znak, wstał i udał się do swego prywatnego gabinetu”

– wyznał o. Domenico Pachenino i dodał: „Po upływie
pół godziny kazał przywołać
sekretarza Kongregacji Rytów, dał mu zapisany arkusz
papieru i polecił wydrukować go oraz przesłać [29 lipca 1886 r. – przyp. hb] do
wszystkich w świecie biskupów, ordynariuszy diecezji”.
Papieski dokument zawierał
modlitwy do Matki Bożej
oraz słynną inwokację do
św. Michała Archanioła, które kapłani i wierni odmawiać
mieli na klęczkach po każdej
cichej Mszy św.
W powszechnej opinii
podczas opisywanej powyżej sytuacji, podczas której

Leon XIII doświadczył przerażającej wizji, Pan Bóg przyjął butne wyzwanie szatana,
„że zniszczy on Kościół”, i zezwolił na trwającą 100 lat
próbę. Papież miał ujrzeć
również bazylikę św. Piotra
(i sam Rzym) opanowaną
i wstrząsaną przez demony.
„Walczący z diabłem”
Leon XIII napisał też spec
jalny egzorcyzm, ogłosił
św. Michała – Księcia Aniołów – patronem Kościoła
katolickiego oraz zatwierdził Szkaplerz św. Michała
Archanioła.
oprac. hb

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
„Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwościom i za
sadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, po
kornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.
Warto odmawiać ją codziennie!

Groby Dwunastu
Większość z nich spoczywa we
Włoszech, ale są i tacy, których ciała
znajdują w Hiszpanii i Niemczech. Czy
wiesz, gdzie pochowani są Chrystuso
wi Apostołowie?
Grób z doczesnymi szczątkami Księcia Apostołów – św. Piotra – znajduje
się w centralnym punkcie watykańskiej bazyliki św. Piotra. W tejże bazylice
– w mniej eksponowanym miejscu – leżą
także św. Juda Tadeusz i św. Szymon.
Święty Andrzej spoczywa obecnie
w bazylice pod swoim wezwaniem we
włoskim Amalfi – małej mieścinie na
wyb
rzeżu Morza Śródziemnego. Część
jego relikwii przekazano greckiemu Koś
ciołowi prawosławnemu, który umieścił
je w Patras (Grecja), na miejscu pierwszego pochówku męczennika.
Relikwie św. Jakuba Starszego czcić
można w słynnym sanktuarium pielgrzymkowym w Santiago de Compostela.
Święty Jakub Młodszy oraz św. Filip spoczywają pod ołtarzem głównym bazyliki
Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie.
Na terenie Włoch – w bazylice w Ortonie
– znalazł schronienie fragment relikwii
św. Tomasza Apostoła. Znaczna część
jego doczesnych szczątków czczona jest
również w bazylice św. Tomasza w Ćiennaj
(Madras) w Indiach, w kraju, w którym

Grób św. Jakuba Starszego, Apostoła w Santiago de Compostela
fot. M. Pabis

pełnił swoją apostolską misję. Największy fragment relikwii św. Bartłomieja
znajdziemy w kościele pod jego wezwaniem w Rzymie oraz w Benewencie (Włochy). Doczesne szczątki św. Mateusza
spoczywają w krypcie katedry pod jego
wezwaniem w Salerno w południowych
Włoszech. W Niemczech, a konkretnie
w bazylice w Trewirze, miejsce wiecznego
spoczynku znalazły relikwie najmłodszego stażem Apostoła, wybranego na miejsce Judasza – św. Macieja.
W pierwszej połowie XX w. archeologowie odkopali pozostałości bazyliki
w Efezie (obecnie teren Turcji), w której
znajdował się grobowiec-mauzoleum
św. Jana. Grób był jednak pusty. Nie wiadomo, co stało się z ciałem.
Na podst. artykułu Thomasa Craugh
wella z „National Catholic Register” oprac.
hb

R E K L A M A

Prymas Tysiąclecia sługa
Boży kard. Stefan Wyszyński
nazwał żyjącego na przeło
mie XII i XIII w. bł. Wincente
go Kadłubka wychowawcą
narodu polskiego. Mistrz
Wincenty – wielki patriota,

„Obrona lub scalenie szczęścia
współobywateli największym jest
ze wszystkich triumfów”.
„Każde państwo zgodą kwitnie, a nie kłótniami”.
„O, jakże błogosławiona,
nad braterską bratnia jest społeczność, u której bardziej liczą
się więzy życzliwości, niż żądza
władzy przekonuje!”.
„Władcami powinni być
tacy, którzy zżyli się z ubóstwem, gdyż trudno jest szanować rzetelność temu, komu
zawsze sprzyjał życzliwy los”.
„Czego podejmujemy się
z miłości ojczyzny, miłością jest,
nie szaleństwem, męstwem, nie

zuchwałością; bo mocna jest miłość jak śmierć, im trwożliwsza,
tym śmielsza. Nic bowiem śmielej nie wzywa obywateli pod
broń niż obawa przed ogólnym
niebezpieczeństwem”.
„Nikt nie jest miłosierny
prócz sprawiedliwego, nikt
sprawiedliwy prócz miłosiernego, albowiem sprawiedliwość
bez miłosierdzia jest okrucieństwem, a miłosierdzie bez sprawiedliwości głupotą”.
„Godzi się, aby żołnierze
mający walczyć przeciwko wrogom wiary św. większe zaufanie położyli w tarczy wiary niż
w broni wojennej”.

Eucharystyczne wizje św. Faustyny

fot. Wikimedia Commons

Święta s. Faustyna doświadczyła w swym zakonnym życiu wielu wizji związanych z Eucharystią.
Siostra Faustyna wiele razy we wzniesionej przez kapłana Hostii widziała Dzieciątko Jezus. Niektóre z tych
„dzieciątkowych” wizji wyglądały bardzo dramatycznie.
„Ujrzałam Dziecię Jezus na ołtarzu, które pieszczotliwie i z radością wyciągało rączęta do niego, jednak ów
kapłan po chwili wziął to piękne Dziecię w ręce i połamał, i żywcem je zjadł” – tak opisywała jedną z nich.
Innym razem św. Faustyna zobaczyła puszkę napełnioną „tysiącem Hostii żywych”. Dostrzegała też w konsek
rowanych Hostiach oblicze „cierpiącego Pana Jezusa” oraz „Pana Jezusa w takiej postaci jako jest na tym obrazie”
[pierwszym obrazie Jezusa Miłosiernego pędzla E. Kazimirowskiego – przyp. hb]. Widziała również wychodzące
z Hostii i rozchodzące się na świat oraz do ludzi promienie miłosierdzia oraz moment ustanowienia Eucharystii.

Papieski wyczyn!

Achilles Ratti, czwarty od lewej.
Fot. Wikimedia Commons

Minęło 130 lat od chwili, kie
dy 30 lipca 1889 r. o godzinie
20.00 pierwsza włoska wyp
rawa weszła na Dufourspitze
(4634 m n.p.m.) – najwyższy
szczyt potężnego dziesięcio

wierzchołkowego masywu Mon
te Rosa w Alpach Pennińskich
i jeden z najwyższych szczytów
całych Alp. Wiodący wschodnią
ścianą trawers – nowa droga,
którą wówczas wytyczyli – do
dziś należy do najbardziej nie
bezpiecznych i wymagających.
Na czele wyprawy stał 32-letni
ks. Achilles Ratti – zapalony alpi
nista, przyszły papież Pius XI!
W trwającej 20 i pół godziny efektywnej wspinaczki
– a w sumie trzy dni i dwie noce
– wyprawie z Macugnaga przy-

Koronka do wszystkich Świętych to prawdziwa perła z kościelnego skarbca. Zaczerpnęliśmy ją z wydanego w 1873 r. w Mikołowie modlitewnika Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga
w Trójcy świętej jedynego....” autorstwa ks. J.B. Chmielowskiego,
zachowując oryginalną pisownię.

KORONKA do wszystkich Świętych

Ze trzech dziesiątków złożona na pamiątkę 33 lat Chrystusowych.
Najprzód zamiast: Ojcze nasz, masz to raz na początku każdego
dziesiątka mówić:
Jezu korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nademną przez
cierniową koronę Twoję.
Potem mówić dziesięć razy zamiast: Zdrowaś Marya, te słowa:
Wszyscy Święci przyczyńcie się za mną do Boga.
Po którym dziesiątku mów: Chwała Ojcu.
Po skończonych dziesiątkach przydaj: Wierzę w Boga itd.
i trzy razy te słowa:
Wszyscy Święci przyczyńcie się za mną do Boga.
(Żeby się wyraziło 33 lat Pana Chrystusowych).
stronę przygotował Henryk Bejda

szłemu papieżowi towarzyszył
ks. prof. Luigi Alberto Grasselli
z Mediolanu oraz dwaj włoscy
przewodnicy. W czasie drogi
wędrowcy musieli się zmagać
z porywistym wiatrem i dotkliwym mrozem, który sprawił, że
zamarzło im jedzenie i picie. Profesor Grasselli odmroził zaś palce u nóg. Ponadto spędzili noc
na stojąco (bo nie było miejsca,
by usiąść), powiązani liną na niezwykle wąskiej półce skalnej na
wysokości 4600 m n.p.m., a także kluczyli pomiędzy szczelina-

mi lodowca. W drodze powrotnej
do szwajcarskiego Zermatt alpiniści podążali przez Grenzsattel
(4452 m n.p.m.) i Zumsteinspitze
(4563 m n.p.m.), nazywany dziś
Wzgórzem Papieża. Gdy zeszli,
okazało się, że w Zermatt szykowano już wyprawę, która miała
wyruszyć im na ratunek.
Achilles Ratti wytyczył również
kilka innych alpejskich dróg wspinaczkowych, m.in. – wraz z przewodnikiem Giuseppe Gadinem
– trasę z Mont Blanc do Courmayeur
zwaną dziś„szlakiem papieskim”.

fot. Wikimedia Commons

zwolennik Polski silnej i zjed
noczonej – pragnął bowiem,
by słowo „Polak” było syno
nimem człowieka niepospo
litej odwagi i dzielności; czło
wieka prawego, uczciwego,
gospodarnego i gościnnego.
W swojej Kronice polskiej
– pierwszej historii Polski
napisanej przez Polaka – po
zostawił szereg do dziś ak
tualnych i użytecznych, a za
czerpniętych z różnych źró
deł i z własnych przemyśleń
wskazań. Oto niektóre z nich:
„Nie godzi się o własnym
myśleć bezpieczeństwie, gdy
dobro ogółu na niebezpieczeństwo jest narażone”.

Jeszcze jeden...
gwóźdź do trumny
Irlandzki
benedyktyn
bł. Józef Kolumban Marmion
(1858-1923) podczas klasztornych rekreacji opowiadał
swoim współbraciom wiele
śmiesznych historyjek. Pewnego razu „zaserwował” im
opowiastkę o Pacie, który dos
tarczył na jedną z irlandzkich
plebanii zapas torfu na zimę.
Uczynił to zgodnie z panującym zwyczajem całkowicie za
darmo. Po skończeniu pracy
zapragnął jeszcze pożegnać
się z kapłanem. Mając słabość
do alkoholu, liczył, że ten poczęstuje go na koniec szklaneczką whisky. Proboszcz
– zagorzały propagator abstynencji – początkowo udawał,
że nie wie, o co chodzi. Ostatecznie uległ jednak i nalał Patowi szklaneczkę czegoś mocniejszego. „Pat, jest to pierwszy gwóźdź do twojej trumny”
– rzekł, podając mu trunek.
„Tak, ojcze” – odpowiedział
Pat, a wyciągając przed siebie
pustą już szklankę, dodał: „Dopóki ksiądz ma jeszcze młotek
w ręku, proszę z łaski swojej
wbić jeszcze jeden gwóźdź”.

Turyński „cud świata”
Nie święci garnki lepią, ale z pewnoś
cią trzeba być wyśmienitym fachowcem,
aby wybudować taki technologiczny cud.
Chodzi o smukłą 83-metrową wieżę, która
wznosi się przy kościele św. Zyty w Tury
nie (Włochy). Jej projektantem i budow
niczym był włoski kapłan, oficer, fizyk,
matematyk, astronom, muzyk, wynalazca
i społecznik bł. Franciszek Faa di Bruno.
Wieża – dzwonnica powstała w latach
1876-1881 jest jednym z najwyższych budynków w mieście. Wybudowano ją z cegieł (dolna część) i ceglanych pustaków
(górna część). Podstawa i dolna część jest
kwadratowa i ma zaledwie 5 m szerokości.
Z ośmiokątną, lżejszą częścią górną połączona jest za pomocą umiejscowionych
w połowie konstrukcji 32 żeliwnych kolumienek. W tym miejscu wiszą dzwony

– dźwięk dobrze się stamtąd niesie, a wieża z łatwością znosi przez to napór wiatru.
Pod żeliwną iglicą zwieńczoną pięciometrowym posągiem z brązu przedstawiającym św. Michała Archanioła ogłaszającego
apokaliptyczny Sąd Ostateczny znajdują
się cztery tarcze zegara o średnicy 2 m
(bł. Faa di Bruno chciał, aby widać go było
z każdej strony miasta i robotnicy zawsze
wiedzieli, która jest godzina). Na szczycie
wieży znajduje się również... obserwatorium astronomiczne.
Kiedy wieża powstała,
wątpiono, że w ogóle
będzie stać (ba, próbowano
doprowadzić do jej rozbiórki!),
a stoi do dziś.

fot. Marco Plassio/Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

fot. Wikimedia Commons

Aby „Polak” brzmiało dumnie

