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Wyjątkowy film, który zmienia serca ludzi
NIEPLANOWANE

Drodzy Czytelnicy!

Na ekrany polskich kin wchodzi 
absolutnie wyjątkowy, mający ogromną 
siłę oddziaływania film – Nieplanowane. 
Widzieliśmy go już i z pełnym 
przekonaniem apelujemy: zobaczcie ten 
film i zróbcie wszystko, by inni go zobaczyli!

Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, znajomych, 
bez względu na światopogląd. Szturmujcie 
kina, organizujcie seanse dla grup 
parafialnych i szkolnych. Wierzymy, 
że ten film jest w stanie zmienić każdego 
człowieka, ale i cały świat. To już się dzieje... 
Do zobaczenia w kinie! 

OD  1  LISTOPADA  W  POLSKICH  KINACH 
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Stowarzyszenie Rafael

Obecny numer „Dobrych Nowin” 
przynosi ze sobą dobrą wiado-

mość – już 1 listopada do 
polskich kin wchodzi film 
Nieplanowane. Ci, którzy 
go już widzieli, wiedzą, że 

będzie on źródłem nowego podejścia do obro-
ny życia dzieci nienarodzonych. Mam nadzieję, 
że wielu z Państwa pójdzie do kina. Jako że sama 
czuję się obrończynią życia, chcę dziś Państwa 
poprosić, abyście stali się ambasadorami tego 
filmu. W obecnym numerze znajdziecie Państwo 
informacje, którymi będziecie mogli się dzielić 
z innymi. Mówcie o tym filmie, zaproście do kina 
swoich bliskich i przyjaciół. To bardzo ważne za-
danie dla każdego z nas na dziś.

Dziękuję Państwu za wsparcie, którego nam 
udzielacie, i  proszę o  pomoc w  sfinansowaniu 
kolejnego, listopadowego numeru „Dobrych No-
win”. Razem możemy tak wiele zrobić dla Chrys-
tusa, Kościoła i Polski!

Małgorzata Pabis

 Drodzy Czytelnicy!

POD KONIEC WRZEŚNIA DO KRAKOWA PRZYLE-
CIAŁ Z HISZPANII JOSÉ MARIA ZAVALA, REŻYSER 
FILMU TAJEMNICA OJCA PIO. REDAKCJI „DOBRYCH 
NOWIN” UDAŁO SIĘ Z NIM SPOTKAĆ. OTO, CO PO-
WIEDZIAŁ DO NASZYCH CZYTELNIKÓW W  ROZ-
MOWIE Z MAŁGORZATĄ PABIS.
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Dlaczego Ojciec Pio? Dlaczego jemu 
poświęciłeś swój film?

Ojciec Pio zmienił moje życie. Przed laty 
byłem daleko od Boga, a dzięki Ojcu Pio 

zbliżyłem się do Niego, wyspowiadałem się 
i teraz jestem osobą niezmiernie szczęśliwą 
w cierpieniu. Ojciec Pio był wielkim świętym 
nie tylko tego wieku, ale dla nas wszystkich. 
Jest świętym, który mówił: „Uczynię więcej, 
kiedy umrę, aniżeli za życia”. Zapraszam 
wszystkich, aby modlili się za wstawiennic-
twem św. Ojca Pio, św. Jana Pawła II i wszyst-
kich świętych, którzy tak dużo nam dają 
i którzy nas zbliżają do nieba.

Czyli dzięki Ojcu Pio nawróciłeś się?

Zawsze byłem człowiekiem wierzącym, 
rodzice wychowali mnie w duchu ka-

tolickim, z  czasem jednak oddaliłem się 
od Kościoła. Przez 15 lat żyłem daleko od 
Boga. Nie chodziłem do kościoła, nie spo-
wiadałem się, w moim życiu nie było żad-
nych sakramentów. Żyłem w świecie tylko 
dla świata. Przez 10 lat byłem dziennika-
rzem „El Mundo”, jednego z najpoważniej-
szych dzienników hiszpańskich. Później 
pracowałem i  występowałem w  telewi-
zji. Byłem zajęty własną karierą, żyłem 
w świecie kłamstw. Miałem wszystko, je-
żeli chodzi o stronę materialną, ale nie by-
łem szczęśliwy. Bo bez Boga człowiek nie 
może być szczęśliwy.

Ale jak to się stało?

W  2008 r. do mojego życia wkroczył 
Ojciec Pio. Przyjaciele zaprosili mnie 

na pokaz filmu Korzenie Ojca Pio. Nie wie-
działem wówczas, kim on jest. Dopiero po 
pokazie zacząłem przeglądać w  interne-
cie materiały na jego temat. Natychmiast 
zdecydowałem, że pojadę do San Giovan-
ni Rotondo, aby napisać o  nim książkę. 
Spotkałem się z duchowymi synami Ojca 
Pio. Udało mi się także zdobyć dostęp do 
poufnych informacji dotyczących jego 
kanonizacji. Chciałem napisać książkę, 
w której znalazłyby się żywe świadectwa 
nawróconych przez niego ludzi.

A  potem nakręciłeś także film... 
Który moment filmu jest dla Ciebie 
najważniejszy, najbliższy, najbar-
dziej wzruszający?

Ja czuję się tylko narzędziem. Ten film 
– myślę, że mogę tak powiedzieć 

– zrobił sobie sam Ojciec Pio. A który mo-
ment? Widzimy w nim ludzi, którzy za ży-
cia Ojca Pio zadawali mu wiele cierpień. 
Ci sami ludzie wrócili do łaski Boga i wys-
powiadali się właśnie u Ojca Pio, a nawet 
za wszystko go przeprosili.

José, czujesz się w  sposób szcze-
gólny związany także ze św. Ja-
nem Pawłem II...

Tak, moja rodzina jest bardzo zwią-
zana z  papieżem Polakiem. Mój tata 

był 13 maja 1981 r. w  Rzymie, na placu 
św. Piotra. Po zamachu na Ojca Święte-
go złożył swoje życie w ofierze, prosząc 
Boga, aby Jan Paweł II wrócił do zdrowia. 
Prosił także, aby jego pontyfikat trwał, 
był długi i owocny.

Od kilku dni jesteś w  Polsce. Jak 
postrzegasz z tej perspektywy na-
szą Ojczyznę? 

Dla mnie jest niesamowite widzieć 
Polskę wierzącą, ostatni katolicki 

bastion Europy. Byłem w  Wadowicach, 
w  Kalwarii Zebrzydowskiej i  widziałem, 
jak ludzie klęczą, jak się modlą, z  wiel-

kim oddaniem. Chciałbym, żeby tak było 
w Hiszpanii.

A co chciałbyś dziś przekazać nam, 
Polakom?

Tę samą wiadomość, którą nam przeka-
zał Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc: 

„Nie wstydźcie się Boga. Nie odwracajcie 
się od Boga”. Ja – jak już wspomniałem 
– przez 15 lat się nie spowiadałem. Dziś 
więc wiem, że niemożliwe jest być szczę-
śliwym bez Boga. Zapraszam wszystkich, 
abyście zwrócili swoje serca do Boga Mi-
łosiernego. Abyście się nie odwracali od 
Niego, abyście byli Mu wierni.

Dziękuję za rozmowę.

José María Zavala

NIE WSTYDŹCIE  
SIĘ BOGA 

Nie odwracajcie 
 się od Boga

23 września, we wspomnienie liturgiczne św. Ojca Pio, Jose 
Maria Zavala modlił się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w krakowskich Łagiewnikach. Wieczorem wziął udział 
w specjalnym pokazie swojego filmu. Powiedział tam m.in.:
„Wiem, że zostałem tutaj przyprowadzony przez naszego 
Ojca Świętego Karola Wojtyłę. 23 września staję przed 
wami i mówię: «Jezu Chryste, Tobie ufam»".
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Niesamowicie inspirujący 
film w duchu pro-life oparty 
na bestsellerze Abby John-
son. Na podstawie historii 
niosących tak silny przekaz 
jak ta coraz więcej Amery-
kanów uzmysławia sobie, że 
życie jest święte. 

Mike Pence, wiceprezydent 
Stanów Zjednoczonych 

Dla tych, którzy przeżyli aborcję, i tych, którzy cierpią z powo-
du aborcji, film Nieplanowane może być pierwszym krokiem 
w  procesie leczenia traumy i  akceptacji drogi, przez którą 
przeszli.  

Melissa Ohden, ocalała z nieudanej próby aborcji 

Gdybyś miał zobaczyć tylko jed  en film, zobacz Nieplanowane...
„Gdybyś miał zobaczyć 

w tym roku tylko jeden film, zo-
bacz Nieplanowane...” – z  takim 
apelem zwrócił się po obejrzeniu 
filmu jeden z amerykańskich bis-
kupów. I  nie była to opinia od-
osobniona. Już po pierwszych 
seansach premierowych i reakcji 
widzów dla wszystkich było jas-
ne, że mamy do czynienia z  fil-
mem absolutnie wyjątkowym, 
który ma szansę zmieniać życie 
ludzi, a w ten sposób także świat.

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ FILM
Dzieło – ze względu na odzew 

społeczny – określono jako przeło-
mowe w najbardziej polaryzującej 
współczesnej debacie światopo-
glądowej. Burza spowodowana 
w  USA próbami ograniczenia 

dostępu do informacji o  filmie, 
a później trudności dystrybucyjne 
wywołały z kolei dyskusję o współ-
czesnej cenzurze w mediach spo-
łecznościowych i  wolności słowa, 
która otarła się nawet o amerykań-
ski Kongres. Niedługo po premie-
rze było jasne, że Nieplanowane 
to coś więcej niż film, to zjawisko 
kulturowe i społeczne. 

Tymczasem dzieło opowiada 
zaledwie prowincjonalną histo-
rię Abby Johnson, która jedyne, 
czego pragnęła, to pomagać ko-
bietom. Z  tym nastawieniem już 
podczas studiów została wolon-
tariuszką, a  potem pracownicą 
jednej z klinik aborcyjnych potęż-
nej organizacji Planned Parentho-
od. Głęboko wierząc w prawo ko-
biet do wyboru, szybko awanso-
wała, by ostatecznie zostać jedną 
z najmłodszych w kraju dyrekto-
rek korporacyjnego giganta wy-
konującego seryjne aborcje. Tak 
było do czasu, aż zobaczyła coś, 
co zmieniło jej życie na zawsze...

ZMIANY NA LEPSZE
Mimo że dzieło opowia-

dające historię Abby Johnson 
i  odsłaniające kulisy przemysłu 
aborcyjnego zaledwie w marcu 
tego roku weszło do amerykań-
skich kin, wstrząsnęło Stanami 
Zjednoczonymi na tyle, że po raz 
pierwszy od wielu lat odwróciła 
się tendencja świadomości spo-
łecznej na temat aborcji oraz 
zmian w  prawie. Od premiery 

9  stanów w  USA zmieniło pra-
wo na bardziej chroniące życie, 
a  kilkuset pracowników klinik 
aborcyjnych odeszło z  pracy. 
O  filmie mówili wszyscy. Głos 
zabrał nawet wiceprezydent 
Stanów Zjednoczonych Mike 
Pence, który nie krył zachwytu 

nad nim. „Na podstawie historii 
niosących tak silny przekaz jak 
ta coraz więcej Amerykanów 
uzmysławia sobie, że życie jest 
święte” – mówił pełen nadziei.

WIELKA SZANSA
Prawdziwe „tornado”, jakie 

wywołał film w  USA, ogarnęło 
także wiele innych krajów. Dość 
powiedzieć, że w Polsce petycję 
do amerykańskich producentów 
filmu z prośbą o udostępnienie 
go polskim widzom podpisało 
224 tys. ludzi! Wszystko dlatego, 
że Nieplanowane to historia, któ-
ra naprawdę zmienia świado-
mość ludzi. Ruchy pro-life, także 
w Polsce, traktują ten niezwykły 

Przepiękny film. Uważam, 
że każdy powinien go zoba-
czyć. Film nie jest w żadnym 
wypadku drastyczny. Prze-
pięknie zrobiony, bardzo 
dobrzy aktorzy. 

Halina z Kanady  
(źródło: YouTube)

Mocniejszego filmu niż 
ten nie widziałam! Skłania 
bardzo do milczenia i mo-
dlitwy! Do padnięcia na 
kolana. Uważam, że każdy 
powinien go obejrzeć. 
s. Wioletta Ostrowska CSL

Czegoś takiego jeszcze NIG-
DY nie widziałeś. W połowie 
filmu po raz pierwszy poczu-
łem, że jeszcze za mojego 
życia mogę być świadkiem 
położenia kresu aborcji. 

Glenn Beck, The Blaze 
TV, The Glenn Beck Show film jako wielką szansę i apelują, 

by pójść masowo do kin i  włą-
czyć się w  dzieło jego popula-
ryzacji. Do apelu dołącza coraz 
więcej ruchów i  organizacji, 
m.in. organizatorzy słynnych ak-
cji „Różaniec do granic” i „Polska 
pod Krzyżem”. Nieplanowane to 
obraz absolutnie nadzwyczajny 
nie tylko ze względu na walory 
filmowe, lecz także na fakt, że 
jego historia żyje już własnym 
życiem. Poza wszystkim Niepla-
nowane to kawał dobrego kina 
i  twórcy mają wielką nadzieję, 
że przyciągną do kin także tych, 
którzy nie są przekonani do idei 
pro-life.

NIE BÓJMY SIĘ FILMU
Myliłby się ten, który by są-

dził, że Nieplanowane koncen-
truje się na brutalności zabie-
gu aborcyjnego. Film dotyka 
i  przemienia serca widzów, bo 
pomimo opowiadania prawdy 
o  aborcji i  kulisach przemysłu 
aborcyjnego mówi o... miłości, 
przebaczeniu, a  nade wszystko 
jest pełen nadziei. Widz wycho-
dzi z kina przemieniony, głębo-
ko poruszony. Towarzyszą mu 
silne emocje, które nie są jed-
nak spowodowane brutalnymi 
scenami. Dlatego nie bójmy się 
pójść na ten film, nie bójmy się 
zachęcać do tego innych.

To jest na pewno film do zobaczenia zarówno 
dla tych „za” jak i „przeciw” aborcji. Tylko po 
tym filmie możemy tak realnie rozmawiać 
o aborcji i ochronie życia.

Weronika Kostrzewa, Radio Plus

Reżyserzy filmu Nieplanowane długo nie mo-
gli znaleźć aktorki, która sprostałaby zadaniu za-
grania Abby Johnson. Wreszcie zdecydowali się 
na Ashley Bratcher, charyzmatyczną dziewczynę 
z  Karoliny. Mimo zaledwie kilku dni przygoto-
wań i doboru ponad 50 kostiumów zagrała ona 
fantastycznie, stając się niekwestionowaną twa-
rzą filmu.

Ashley nie wiedziała jednak, że to opatrz-
ność Boża doprowadziła ją do tego filmu. Gdy 
z  przefarbowanymi już włosami i  scenariuszem 
w  ręku zadzwoniła do swojej mamy, by się po-

dzielić z nią informacją o nowej roli, ta niespodziewanie zalała się łzami i wyznała, że w wie-
ku 16 lat, zanim urodziła Ashley, dokonała aborcji. Co więcej, będąc w ciąży z nią, również 
chciała zrobić to samo. „Nie wiesz tego, ale leżałam na stole w klinice aborcyjnej, gotowa cię 
usunąć. Wtedy na salę weszła ciężarna pielęgniarka, a ja zeskoczyłam ze stołu i wyszłam” 
– wyjawiła zszokowanej córce. 

Ashley dzieliły sekundy od tego, by w ogóle się nie narodziła, a teraz stała się twarzą ruchu 
pro-life. 

Ashley Bratcher 
 odtwórczyni roli  Abby Johnson

Nieplanowane 
opowiada 
o najbardziej 

 kontrowersyjnym 
i polaryzującym 
społeczeństwo 
temacie naszych 
czasów i pokazuje 
kulisy branży 
aborcyjnej w USA. 
To najważniejszy 
film w tym sporze 
światopoglądowym, 
także dlatego, 
że pokazuje 
dramatyczną 
przemianę kobiety, 
która od wewnątrz 
tworzyła klinikę 
aborcyjną sieci 
Planned Parenthood. 
Wobec jej historii 
nikt nie pozostanie 
obojętny, bez 
względu na to, 
po której stronie 
barykady się 
znajduje. 

Dla mnie ten film rozprawia się z ogromnym 
kłamstwem, że aborcja jest sprawą wyłącznie 
kobiety. Oglądając go, widzimy, że to sprawa 
społeczna. Nieplanowane pokazuje też inną 
prawdę: że zawsze jest nadzieja, że Bóg 
zawsze przebacza. 

Małgorzata Terlikowska

Przede wszystkim jestem wzruszona po obejrzeniu 
tego filmu. Jest on prawdziwy tak do bólu! Ten film 
może uratować wiele maleńkich, bezbronnych 
dzieci, może spowodować, że kobiety, które stają 

przed tą trudną decyzją, zostaną zaopiekowane, 
dostaną pomoc, której potrzebują, ale przede 
wszystkim wierzę, że możemy po nim wiele żyć 
uratować. Ten film po prostu trzeba zobaczyć.

Ewelina Chełstowska, Urzekajaca.pl

(...) Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczy-
na...”. Po projekcji przypomniały mi się te słowa 
Norwida z Rozmowy umarłych. Ten film mówi 

prawdę! Prawdziwa, do tego dobrze opowie-
dziana historia. Poruszająca do głębi.  Mam 
nadzieję, że nikt, kto ją obejrzy, nie pozosta-

nie obojętny na sprawę ochrony życia.
Dariusz Kowalski, aktor

Od 1 listopada Nieplanowane można oglądać w polskich kinach. W mo-
mencie zamykania numeru wiemy, że na dystrybucję zdecydowały 
się sieci kin Helios i  Multikino oraz około 50 kin niezależnych. Ich ak-
tualną listę można znaleźć na stronie www.rafaelfilm.pl. Na stronie    
www.NieplanowaneWPolsce.pl zamieszczone zostały natomiast infor-
macje dla wszystkich, którzy chcą zorganizować pokaz dla wspólnoty, 
parafii, szkoły. Na tej stronie można też dołączyć do grona wspierających 
dzieło modlitwą i promocyjnie.

„My, katolicy na całym świecie po-
trzebujemy teraz silnej Polski. Kiedy 
ludzie myślą o  Kościele katolickim, 
do głowy przychodzi Watykan, Rzym. 
Ale dla wielu z  nas Kościół katolic-
ki kojarzy się z  Polską, z  pięknem 
polskiego Kościoła. Polska musi po-
zostać silna. Polacy muszą dawać 
świadectwo wiary na każdym kroku, 
abyśmy mogli sprawić, że nasz świę-
ty Kościół znów będzie pełen Boga” 
– mówi Abby Johnson w  specjalnym 
słowie do Polaków przed premierą 
filmu. Wraz z  radykalną zmianą po-
stawy Abby wobec życia przeżyła ona 
też nawrócenie i stała się katoliczką.

Film Nieplanowane powstał na pod-
stawie bestsellerowej książki Abby 
Johnson i Cindy Lambert pod tym sa-
mym tytułem. Książka stała się jedną 
z  najgłośniejszych publikacji w  Sta-
nach Zjednoczonych. Abby odsłania 
w niej sekrety skrywane przez orga-
nizację Planned Parenthood –  jedną 
z największych i najgłośniejszych in-
stytucji zajmującej się aborcją. To ta-

jemnice, o których nie dowiesz się z żadnych innych ksią-
żek, prasy czy nawet najbardziej demaskatorskich portali 
internetowych. Wraz z premierą kinową filmu w Polsce do 
naszych księgarń trafi również książka Abby Johnson Nie-
planowane. Gorąco zachęcamy do lektury.

Książka do nabycia m.in. na: www.gloria24.pl.

http://www.rafaelfilm.pl/
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R E K L A M A

Hierarchowie Kościoła 
w Irlandii, po wieloletnich ba-
daniach dokonywanych przez 
lekarzy, oficjalnie uznali za 
medycznie niewytłumaczalne 
uzdrowienie, jakie wydarzyło 
się 30 lat temu w sanktuarium 

Pewnego wrześniowego 
dnia 1989 r. do sanktuarium 
w Knock wniesiono na noszach 
Marion Carroll z Athlone, miejs-
cowości oddalonej od Knock 
o  niecałe 100 km. Kobieta od 
17 lat była poważnie chora, spa-

raliżowana i  przykuta do łóżka. 
„Była ludzkim wrakiem. Nie mo-
gła chodzić; jej mięśnie zanikły, 
była ślepa na jedno oko, a  na 
drugie widziała tylko częścio-
wo. Straciła kontrolę nad pę-
cherzem, choroba objęła mięś-
nie gardła, a  jej mowa została 
poważnie zaburzona; cierpiała 
na przepuklinę rozworu prze-
łykowego (hiatus hernia), miała 
problemy z tarczycą i padaczkę” 
– czytamy w  opisie poświęco-
nej temu uzdrowieniu książki 
Marion: a  modern-day miracle 
autorstwa Johna Scally’ego. 
Lekarze odradzali kobiecie po-
dróż do Knock, ale ona bardzo 
chciała przyjąć tam sakrament 
namaszczenia chorych. Po jego 
otrzymaniu, po Komunii Świę-
tej, błogosławieństwie Naj-
świętszym Sakramentem i  po 
zakończeniu Mszy Świętej Ma-
rion poczuła, że dręczący ją ból 
minął, a później... – jak ewange-
liczny paralityk – wstała z noszy 
i zaczęła chodzić.

Po swoim niezwykłym, na-
tychmiastowym i  do dziś nie-
wytłumaczalnym uzdrowieniu 
Marion Carroll została członkinią 
Cairde Mhuire, współpracującej 
z sanktuarium grupy wolontariu-
szy. „Dziś Marion ze swoją moc-
ną, prostą wiarą jest źródłem 
światła i życia dla tysięcy innych. 
Jej uniwersalne przesłanie de-
maskuje lęk i głosi triumf miłości 
i  zwycięstwo Boga-człowieka. 
Jej historia jest przesłaniem na-
dziei” – czytamy w opisie wspo-
mnianej już książki wznowionej 
obecnie pod tytułem I was cured 
at Knock.

W  30. rocznicę cudowne-
go uzdrowienia, w  niedzielę 
1  września tego roku Marion 
Carroll, jej mąż Jimmy, jej rodzi-
na i przyjaciele dziękowali za nie 
podczas dorocznej pielgrzym-
ki wiernych z  diecezji Ardagh 
i  Clonmacnois do sanktuarium 
w  Knock, której przewodniczył 
bp Francis Duffy.

hb

W  1988 r. młoda, bo zaled-
wie dziewiętnastoletnia kobieta 
usłyszała dramatyczną diagno-
zę: nowotwór tarczycy. Jej stan 
zdrowia był tak poważny, że 
medycyna nie dawała jej szans 
na przeżycie. 17 lutego 1988  r. 
w  Szczecinie przeprowadzo-
no rozległą operację, usuwa-
jąc zmiany nowotworowe oraz 
dotknięte przerzutami węzły 
chłonne.

Zaraz po zabiegu wydawa-
ło się, że stan zdrowia kobiety 
poprawia się. Niestety, tylko na 
chwilę. Na początku kolejnego 
roku pacjentka trafiła do Ins-
tytutu Onkologii w  Gliwicach. 
W  styczniu i  marcu 1989  r. ko-
bietę leczono tam jodem ra-
dioaktywnym. W  gardle chorej 
wytworzył się guz wielkości 
5 cm, który dusił ją i zagrażał jej 
życiu.

Ministrant  
Karola Wojtyły

„On był święty. Zanurzo-
ny w  modlitwie. Cały” – tak 
o św. Janie Pawle II mówi jego 
były ministrant Marian Strug. 
Mężczyzna służył do Mszy 
Świętych krakowskiemu bis-
kupowi i kardynałowi Karolo-
wi Wojtyle przez 17 lat.

Pan Marian wspomina, że 
kiedy u  sióstr felicjanek odby-
wały się jakieś uroczystości, on 
był zapraszany, by służyć do 
Mszy Świętej ks. bp. Karolowi 
Wojtyle. „Widziałem, jak przed 
Eucharystią zatapiał się w  mo-
dlitwie. Często trzeba było mu 
przypominać, że już czas zaczy-
nać. Zdarzyło się kiedyś nawet 
i tak, że kiedy szliśmy do kościo-
ła, on zatrzymał się przy krzyżu, 

ukląkł i modlił się” – opowiada.
Bywało i  tak, że bp Wojtyła 

zapraszał go do kaplicy przy 
ul.  Franciszkańskiej 3. „Wtedy 
razem z  nim i  innymi księżmi 
jadłem śniadanie” – wspomina.

Przez ręce pana Mariana 
przeszły też wszystkie książki, 
jakie w Krakowie wydawał Woj-
tyła. Zatrudniony był bowiem 
w  Polskim Towarzystwie Teo-
logicznym i  Ruchu Biblijnym. 
„Nosiłem teksty biskupa do 
cenzury. Kiedy już były popra-
wione i  zatwierdzone, razem 
z ks. Grzybkiem, redaktorem na-
czelnym, jeździliśmy do drukar-
ni do Poznania, a  kiedy książki 
przyszły, roznosiłem je po Kra-
kowie” – mówi Marian Strug.

w  Knock, w  którym w  1879 r. 
doszło do objawień Matki Bo-
żej, św. Józefa, św. Jana i  Ba-
ranka Bożego. To pierwsze cu-
downe uzdrowienie w Knock, 
które spotkało się z  oficjalną 
aprobatą Kościoła.

To był najprawdziwszy cud!

Za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego

Specjalne komisje zbadały 
przypadek kobiety i  uznały, że 
zdrowie zawdzięcza wstawien-
nictwu Prymasa Tysiąclecia. Do 
tej opinii przychylił się także Oj-
ciec Święty Franciszek, który za-
twierdził cud. Dzięki temu już za 
kilka miesięcy będziemy świad-
kami beatyfikacji ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, Prymasa Ty-
siąclecia.

Uzdrowiona
z raka

W  tej dramatycznej sytuacji 
wiele osób modliło się za chorą 
kobietę. Prosili o  wstawiennictwo 
sługę Bożego ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 14 marca 1989  r. 
stwierdzono przełom w  chorobie 
kobiety. Kolejne badania prowa-
dzone w  gliwickim Instytucie On-
kologii potwierdzały dobry stan 
zdrowia pacjentki. W  ciągu 30 lat 
nie stwierdzono u niej nawrotu no-
wotworu i jest całkowicie zdrowa.

19 września 1846 r. Matka 
Boża objawiła się we francus-
kiej miejscowości La  Salette. 
Ukazała się dwojgu pas-
tuszkom: 15-letniej Melanii 
Calvat i  11-letniemu Maksy-
minowi Giraud. Maryja prze-
kazała dzieciom swoje orędzie 
–  wezwała ludzi do pokuty 
i powrotu do Boga. Piękna Pani 
zapowiedziała także kary dla 
grzeszników, jeśli nie zmienią 
swojego postępowania. Dała 
również obietnicę zesłania ob-
fitych łask, jeśli się nawrócą. 

Matka Boża, która zeszła na 
francuską ziemię, powiedziała 
do dzieci: 

„Zbliżcie się, moje dzieci, 
nie bójcie się. Jestem tu, aby 
wam opowiedzieć wielką no-
winę. Jeżeli mój lud nie zechce 
się podporządkować, będę 
zmuszona puścić ramię moje-
go Syna. Jest ono tak silne i tak 
ciężkie, że nie zdołam go dłużej 
podtrzymywać. Od jak dawna 
już cierpię za was! Chcąc, by 
mój Syn was nie opuścił, jes-
tem zmuszona ustawicznie 
Go o  to prosić, a  wy sobie nic 
z  tego nie robicie. Choćbyście 
nie wiem jak się modlili i  nie 
wiem co czynili, nigdy nie zdo-
łacie wynagrodzić trudu, które-
go się dla was podjęłam. 

Dałam wam sześć dni do pra-
cy, siódmy zastrzegłam dla sie-
bie, a nie chcą mi go przyznać! 
To właśnie czyni tak ciężkim 
ramię mojego Syna. Woźnice 
przeklinają, wymawiając pomię-
dzy przekleństwami imię mego 
Syna. Te dwie rzeczy tak bardzo 
obciążają ramię mego Syna. 

Jeżeli zbiory się psują, to tylko 
z  waszej winy. Pokazałam wam 
to zeszłego roku na ziemniakach, 
ale nic sobie z tego nie robiliście! 
Przeciwnie, znajdując zepsute 
ziemniaki, przeklinaliście, wyma-
wiając wśród przekleństw imię 
mojego Syna. Będą się one psuły 
nadal, a tego roku na Boże Naro-
dzenie nie będzie ich wcale”. 

Maryja mówiła dalej:
„Ach, moje dzieci, trzeba się 

dobrze modlić rano i  wieczo-
rem. Jeżeli nie macie czasu, od-
mawiajcie przynajmniej Ojcze 
nasz i  Zdrowaś, Maryjo, a  jeżeli 
będziecie mogły, módlcie się 
więcej. Latem na Mszę Świętą 
chodzi zaledwie kilka starszych 
kobiet. Inni pracują w niedzielę 
przez całe lato. A zimą, gdy nie 
wiedzą, czym się zająć, idą na 
Mszę Świętą jedynie po to, aby 
drwić z religii. W czasie Wielkie-
go Postu jedzą mięso, jak psy”. 

Zanim Matla Boża odeszła 
do nieba, poleciła dzieciom: 

„A więc, moje dzieci, przekaż-
cie to całemu mojemu ludowi!”.

Maryja zaczęła się oddalać. 
Kiedy przekroczyła strumień 
i  wchodziła na przeciwległe 
zbocze, powtórzyła:

„A więc, moje dzieci, przekaż-
cie to całemu mojemu ludowi!”.

Piękna Pani wspięła się na 
przełącz Collet, a  tam uniosła 
się nad ziemię, spojrzała w górę, 
potem na ziemię i zniknęła.

L a  S a l e t t e

fo
t. 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Fo
t. 

M
. P

ab
is

fot. KnockShrine/Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Fo
t. 

M
. P

ab
is

WEZWANIE DO NAWRÓCENIA



październik 20198

24,90
29,90 zł

Nowy, połączony katalog wysyłkowy!

Zamówienia: tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 
tel. kom.: 695-994-193

Zamówienie na kwotę 100 zł 
lub więcej – przesyłka gratis!

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Zamów bezpłatny katalog!

Abby Johnson, Cindy Lambert

Nieplanowane
Co takiego wydarzyło się w życiu Abby 
Johnson, że po pięciu latach pracy w klini-
ce aborcyjnej opuściła swoje stanowisko? 
Dlaczego dzisiaj walczy o życie nienarodzo-
nych? Autentyczna historia kobiety, która 
wyszła z samego jądra ciemności! Na pod-
stawie prawdziwej historii Abby Johnson 
powstał głośny fi lm „Nieplanowane” – głos 
w obronie życia poczętego.
ESPRIT, 14×20, s. 304, miękka

KOD: 407107

www.religijna.pl

19,90
24,90 zł

Benedykt XVI

Rozmowy między 
Niebem a Ziemią
Książka zawiera kompletne zapisy roz-
mów papieża Benedykta XVI z przed-
stawicielami mediów podczas podnieb-
nych podróży samolotem. Słowa Ojca 
Świętego są bezcennym drogowskazem 
oraz światłem wśród mroków współcze-
sności, wyrażając jego pragnienie głosze-
nia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 647744

Ross Douthat

Zmienić Kościół. Papież 
Franciszek i przyszłość katolicyzmu
Odważny tekst znanego felietonisty 
i praktykującego katolika o stylu kierowa-
nia Kościołem katolickim za pontyfi katu 
papieża Franciszka oraz o niepokojących 
dążeniach wpływowych hierarchów do 
zmian w nauczaniu dotyczącym wiary 
i moralności, zwłaszcza w sprawach mał-
żeństwa, seksualności i rozwodów.
WYD. AA, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 647669

29,90
34,90 zł

29,90
32,90 zł

O. Adam Szustak

Nocny złodziej
Książka dla tych, którzy przeżywając 
w swoim życiu ciemność, zaczynają do-
strzegać małe światełko. Każdy rozdział 
dotyka innej przestrzeni wewnętrznej 
ciemności, jakiegoś obszaru serca, który 
pogrążył się w mroku. Książka powstała 
na podstawie rekolekcji internetowych, 
zrealizowanych przy współpracy z porta-
lem Stacja7. 
STACJA7, 14×20, s. 260, twarda

KOD: 122491

34,90
39,90 zł

Justyna Chłap-Nowak 

…Nie zginęła! Antologia 
współczesnej polskiej poezji 
patriotycznej od r. 1918 po wiek XXI 
Twórczość ponad 100 autorów po 
roku 1918. Wśród prezentowanych po-
etów są m.in.: L. Staff, K. Makuszyński, 
M. Pawlikowska-Jasnorzewska, K. 
Iłłakowiczówna, K. Wierzyński, J. Tuwim, 
A. Słonimski, K. Wojtyła, Cz. Miłosz i inni.
WYD. AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584, 
twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

KOD: 644026 

Małgorzata Pabis

Jezu Ty się tym zajmij
Ojciec Dolindo Ruotolo 
Unikalny album o ojcu Dolindo i o modli-
twie Jezu, Ty się tym zajmij. Przybliża oso-
bę ojca Dolindo i miejsca z nim związane. 
Dla wszystkich czytelników stanie się cen-
ną pomocą w poznaniu jego postaci, a dla 
tych, którzy już byli w Neapolu, będzie 
wyjątkowym wspomnieniem i pamiątką.
RAFAEL, 20×29, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier

KOD: 250703

19,90
24,90 zł

Wydanie 
dwutomowe

89,00
99,00 zł

W odpowiedzi na wez-
wanie, z  jakim wy-
szedł Ojciec Święty, 

uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w  Przeciszowie 
koło Oświęcimia postanowili 
uczcić Nadzwyczajny Miesiąc 
Misyjny z  okazji 100. roczni-
cy opublikowania przez Be-
nedykta XV Listu Apostols-
kiego Maximum illud. Doku-
ment ten pragnął rozbudzić 
w  całym Kościele świado-
mość obowiązku misyjnego.

MISJA 
SERCEM 
WIARY

Entuzjazm misyjny podjęli 
w  skromnym stopniu ucznio-
wie z  Przeciszowa, tworząc 
na szkolnym „Orliku” różaniec 
misyjny w  kształcie serca. Na-
pis utworzyli jako żywy obraz 
w  kamizelkach odblaskowych, 
akcentując przewodnie prze-
słanie październikowe „Misja 
sercem wiary”. Każdy dziesiątek 
różańca jest w  innym kolorze 
i  symbolizuje jeden z  konty-
nentów:

◆ zielony nawiązuje do zie-
leni afrykańskich lasów tropikal-
nych oraz jest kolorem nadziei;

◆ czerwony podkreśla kolor 
skóry Indian, rdzennych miesz-
kańców Ameryki;

◆ biały oznacza kolor skóry 
Europejczyków;

◆ niebieski symbolizuje wo-
dy chrztu i  wody Oceanu Spo-
kojnego, na którym rozsiane są 
liczne wyspy;

◆ żółty przypomina ludy 
Azji, najliczniejsze na świecie; 
często też porównuje się ich 
skórę do koloru żółtego.

„Poprzez takie działania chce-
my dotrzeć do jak największej 
grupy społeczności i  podkreślić, 
jak ważna jest modlitwa różańco-
wa, która łączy nasze kontynenty, 
przez co jesteśmy jedną wspól-
notą Kościoła chrześcijańskiego 
na całym świecie” –  podkreślają 
organizatorzy akcji.

„Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensyw-
nym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicja-

tywy oraz nasilić w  szczególności modlitwę – duszę wszel-
kiej misji – głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i  teologiczne na temat 
misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy 
i  solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i  aby 
nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał papież Franciszek.

Często mówi się, że jako wierzący po-
winniśmy jasno i wyraźnie potępiać 
grzech, a nie człowieka. To odróżnie-

nie jest wyrazem mądrości Kościoła, który 
z jednej strony radykalnie głosi niezmien-
ną prawdę, a  więc Boże prawo, a  z  dru-
giej nie zapomina o  Bożym miłosierdziu 
–  o  błądzącym grzeszniku, który zawsze 
ma szansę na poprawę i nawrócenie.

Obserwując dzisiejszy świat, widzimy, 
że coraz częściej laickie społeczeństwa 
starają się spłycić owe „miłosierdzie”, za-
stępując je modnym terminem „toleran-
cja”. Niestety, na naszą niekorzyść, źle poj-
mowanym...

Dla lepszego zrozumienia warto przy-
wołać stare, klasyczne znaczenie toleran-

cji, które z  łaciny (tolerare) oznacza „wytrzy-
mywać”, „znosić”. Umiejętnie i  cierpliwie 
znosić odmienności, które występują, nie 
zaś akceptować wszelkie wynaturzenia 
i pozwalać na deprawację społeczeństwa.

W  dzisiejszych czasach jesteśmy 
–  w  wymiarze społecznym – zmuszani 
do współczesnej tolerancji. Sprytnie jest 
ona przedstawiana jako wyraz miłości do 
bliźniego i  jego odmienności, ale jedno-
cześnie w tym samym pakiecie mamy po 
prostu akceptować grzech. Powiedzmy 
sobie uczciwie – jako ludzie różnimy się 
w wielu wymiarach (płeć, charakter, indy-
widualne predyspozycje), lecz są pewne 
kwestie, które nie podlegają dyskusji i jeś-
li występują na tym tle jakieś wątpliwości, 

to jest to po prostu sprzeczne z  ludzką 
naturą i dobrem wspólnym.

Czy prawdziwa miłość bliźniego rze-
czywiście wiąże się z  akceptowaniem 
jego obiektywnie złych czynów? Zadajmy 
sobie pytanie, gdzie jest granica współ-
czesnej tolerancji, która pod przykrywką 
szacunku i rzekomej miłości do człowieka 
wkrada się w nasze myślenie pod posta-
cią zwykłej obojętności i przyz wolenia na 
różne okrucieństwa.

Konsekwencją takiego podejścia 
do sprawy jest nic innego jak uznanie 
grzechu za wartość i  pewne dobro, 
które w  gruncie rzeczy będzie nam 
serwowane w  pakiecie prawnym. 
A tego powinniśmy się bać. 

Kochaj bliźniego, a nie jego grzech             ks. Tomasz Kancelarczyk
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Głównym patronem Czech 
jest św. Wacław – książę 

zamordowany przez swojego 
brata. Nasi południowi sąsie-
dzi uciekają się również pod 
opiekę świętych: Wojciecha, 
Agnieszki Czeskiej, Jana Nepo-
mucena, Ludmiły, Cyryla i Me-
todego, Prokopa, Jana Sarkan-
dra, Zygmunta i Wita. 

Patronami Słowacji są: 
św.  Andrzej Świerad, Matka 
Boża Siedmiobolesna, święci 
misjonarze Cyryl i Metody.

Niemcom patronuje przede 
wszystkim anglosaski misjo-
narz, benedyktyn, biskup i  mę-
czennik św. Bonifacy (Winfrid). 
Germańskim narodem opiekuje 
się także św. Michał Archanioł, 
abp  Adalbert z  Magdeburga, 
kartuz Brunon z Kolonii i cała ar-
mia cudzoziemców: anglosaski 
benedyktyn Switbert, frankoń-
ski Oskar (Ansgar), holenderski 
jezuita Piotr Kanizjusz, irlandzki 
misjonarz Kilian, męczennik, 
dowódca rzymskiego legionu 

tebańskiego św. Maurycy oraz 
legendarny św. Jerzy.

Patronem Kościoła katolic-
kiego na Białorusi jest św. Mi-
chał Archanioł.

Święty Michał Archanioł pa-
tronuje też Ukrainie. W  szcze-
gólny sposób Ukraińcy oddają 
cześć także św. Jerzemu, Joza-
fatowi Kuncewiczowi oraz ki-
jowskiemu księciu Włodzimie-
rzowi I  Wielkiemu. Patronem 
Litwy jest św. Kazimierz Króle-
wicz z dynastii Jagiellonów.

Rosją i  Rosjanami, oprócz 
świętych prawosławnych, opie-
kuje się św. Mikołaj, św. Andrzej 
Apostoł (patron Rusi), św. Bazyli 
Wielki, św. Jerzy i św. Józef.

Nasi sąsiedzi zza morza, 
Szwedzi, mają za patronkę 
św. Brygidę Szwedzką, męczen-
nika Eryka IX Jedvardssona, 
króla, i  angielskiego misjona-
rza św. Zygfryda, zaś Duńczycy 
– św. Oskara (Ansgara) oraz kró-
la św. Kanuta IV. hb

Czy znasz  
patronów  
krajów  
graniczących  
z nami? 
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Patroni naszych sąsiadów
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12 maja 1935 r. w warszaws-
kim Belwederze konał marsza-
łek Józef Piłsudski. Tuż przed 
śmiercią wezwano do niego 
księdza, który udzielił mu ostat-
niego namaszczenia. Kapłanem 
tym był Władysław Korniłowicz. 
Od 1978 r. toczy się proces ma-
jący na celu jego beatyfikację. 
5 lipca br. papież zatwierdził 
dekret o heroiczności cnót tego 
kapelana –  „Ojca” –  z  podwar-
szawskich Lasek, na mocy któ-
rego przysługuje mu obecnie 
tytuł czcigodnego sługi Bożego. 

W  napisanej po latach relacji 
dotyczącej ostatnich chwil Józe-
fa Piłsudskiego ks. Korniłowicz 
przekazywał: „Gdy wszedłem do 
pokoju, widziałem Marszałka leżą-
cego z zam kniętymi oczami. Głoś-
no oświadczyłem kim jestem i po 
co przychodzę. Marszałek otwo-
rzył oczy i  poznał mnie. Usiłował 
podnieść rękę, jednak nie mógł. 
Skierowałem do Marszałka kilka 
słów pociechy, jakie zwykł kapłan 
kierować do umierającego. Po 

czym zapowiedziałem, że udzielę 
mu rozgrzeszenia. Marszałek po-
nownie uniósł dłoń i  spojrzał na 
wizerunek Matki Boskiej Ostro-
bramskiej wiszący nad łóżkiem. Po 
czym uczynił znak krzyża święte-
go. Jeszcze chwilę pozostawałem 
przy łożu i udzieliłem Marszałkowi 
namaszczenia olejami świętymi. 
Po krótkiej modlitwie wycofaliśmy 
się oboje z dr. Stefanowskim”.

Władysław Korniłowicz (1884-
1946) był synem znanego war-
szawskiego psychiatry. Studiował 
początkowo nauki przyrodnicze 
w Zurychu, ale – czując powołanie 
– porzucił je, wstąpił do semina-
rium i  został kapłanem. Studiował 
filozofię i  teologię we Fryburgu 
Szwajcarskim.

Jako kapłan ks. Korniłowicz za-
słynął głównie z przyciągnięcia do 
Kościoła katolickiego wielu ludzi 
będących daleko do Boga: przed-
stawicieli warszawskiej elity inte-
lektualnej, polityków przeróżnych 
orientacji, innowierców i  Żydów. 

Był głównym współtwórcą niezwy-
kle ważnego dla polskiego kato-
licyzmu środowiska skupionego 
wokół zakładu dla niewidomych 
w  podwarszawskich Laskach, ini-
cjatorem powstania katolickiej 
księgarni i wydawnictwa „Verbum”, 
cenionym rekolekcjonistą. Posługi-
wał jako kapelan na froncie wojny 
z bolszewikami, a w czasie drugiej 
wojny światowej – poszukiwany 
przez gestapo –  musiał się ukry-
wać. Bardzo cenił go kard. Stefan 
Wyszyński.

hb

Z Lasek do nieba

Mamy już w Kościele Nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego, 
Niedzielę Misyjną itp., a  od 
nowego roku w  3. niedzielę 
zwykłą obchodzić będziemy 
także Niedzielę Słowa Boże-
go. Tak postanowił papież 
Franciszek. 

„Niech Niedziela poświęco-
na Słowu sprawi, aby w Ludzie 
Bożym wzrosła religijna i bliska 
znajomość Pisma Świętego, 
jak święty autor nauczał już 
w dawnych czasach: «Słowo to 
bowiem jest bardzo blisko cie-
bie: w twych ustach i w twoim 

Bierz i czytaj 
Pismo Święte!

sercu, byś je mógł wypełnić» 
(Pwt  30,14)” – napisał, ogłasza-
jąc swoją decyzję w Liście Apos-
tolskim w  formie Motu Proprio 
Aperuit illis. Papieski dokument 
został podpisany w dzień wspo-
mnienia liturgicznego, będący 
jednocześnie 1600. rocznicą 
śmierci św. Hieronima – dokto-
ra Kościoła, wielkiego znawcy, 
badacza, tłumacza i propagato-
ra Pisma Świętego. Z  pewnoś-
cią święty, który twierdził, że 
„nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa”, 
przyklasnąłby temu pomysłowi.

hb

Pochodzili z  niej aposto-
łowie Piotr, Filip i  Andrzej, 
a goszczący tam Jezus uzdro-
wił w niej niewidomego oraz 
przepowiedział jej upadek. 
Archeolodzy zlokalizowali 
niedawno pozostałości biblij-
nej Betsaidy (znanej później 
pod rzymską nazwą Julia). 
Najprawdopodobniej wioska 
ta znajdowała się w okolicach 
obecnej miejscowości El Araj 
(Beit ha-Bek) w pobliżu ujścia 
rzeki Jordan na północnym 
brzegu Jeziora Galilejskiego 
(określanego w  Biblii nazwą 
Genezaret). 

Dowodem na to, że rybac-
ka wioska Betsaida znajdowała 
się właśnie w  pobliżu El Araj, 

Betsaida odnaleziona?
są głównie odkopane przez 
izraels kich i  amerykańskich 
badaczy pracujących pod kie-
runkiem dr  R.  Stevena Notleya 
i  prof.  Mordechaja Aviama ru-
iny dużej bizantyjskiej świątyni 
z pierwszych wieków naszej ery. 
Uznano, że są to pozostałości 
tzw. Kościoła Apostołów. Na jego 
trop naprowadziły naukowców 
głów nie fragmenty marmurów 
i  odkopane wspaniałe ozdobne 
mozaiki podłogowe. W  pobliżu 
odnaleziono też ślady wioski ry-
backiej i rzymskiego miasteczka 
– łaźni, domów, fragmenty cera-
miki, monety, lampy i ołowiane 
ciężarki, którymi obciążano sieci 
rybackie.

Kościół – który miał się wzno-
sić na miejscu domu apos tołów 

Piotra i Andrzeja gdzieś miedzy 
Kafarnaum a Kursi – wzmianko-
wany był przez pielgrzymów, 
którzy we wczesnym średnio-
wieczu peregrynowali po Ziemi 
Świętej (opisał go m.in. w 725 r. 
anglosaski mnich św. Willibald, 
biskup bawarskiego Eichstätt), 
ale potem wszelki słuch o  nim 
zaginął. Przez ostatnie 30 lat 
uważano, że Betsaida znajdowa-
ła się w innym miejscu – w odle-
głej o ok. 2 km od El Araj miejs-
cowości Et Tell, która nie leży 
jednak nad samym jeziorem (co 
jak na wioskę rybacką byłoby 
dość osobliwe).

Więcej informacji znaleźć 
można na stronie: elarajexcava-
tions.com.

hb

Był mężem i głową rodziny. 
Jest ojcem siedmiorga dzieci, 
z  których czworo zostało kap-
łanami, a także dziadkiem pię-

Mąż, ojciec, dziadek, kapłan, stulatek
ciorga wnuków. Po owdowie-
niu został kapłanem i  tym sa-
mym jako jedna z  nielicznych 
osób przyjął wszystkie sie-

dem sakramentów świętych! 
W czerwcu ks. Probo Vaccarini 
– proboszcz parafii San Marti-
no in XX (venti) w Rimini skoń-
czył 100 lat, ale nadal ofiarnie 
pełni kapłańską posługę. Swo-
je urodziny świętował w Rimini 
– mieście, z  którym przez całe 
życie był związany.

Jak możemy przeczytać 
w  dziesiątkach artykułów, za-
mieszczonych we włoskiej pra-
sie, Probo Vaccarini przyszedł na 
świat 4 czerwca 1919 r. Podczas 
drugiej wojny światowej walczył 
w Rosji. Miał szczęście – udało mu 
się powrócić do ojczyzny, choć 
wielu jego kompanów zginęło 
od kul lub z powodu przeraźliwe-
go zimna. Po powrocie do Włoch 
został geodetą na kolei i  zawarł 
związek małżeński. Z  Anną Ma-
rią Vannucci, z  którą był żonaty 

przez 18 lat, dochował się sied-
miorga dzieci. Córki pozakładały 
rodziny (jedna jest dziś konsekro-
waną świecką), a wszyscy czterej 
synowie zostali kapłanami. Kiedy 
w  wieku 51 lat Vaccarini owdo-
wiał, jeszcze aktywniej niż do tej 
pory zaangażował się w  życie 
Koś cioła. Został akolitą, a następ-
nie diakonem stałym.

Jeszcze w  młodości poznał 
Ojca Pio i – choć podczas pierw-
szej próby spowiedzi u świętego 
kapucyna usłyszał stanowcze: 
„Wynoś się!” – przez prawie 20 lat 
był jego duchowym synem. Or-
ganizując pielgrzymki do San 
Giovanni Rotondo, przyciągał 
do niego innych. To właśnie Oj-
ciec Pio polecił mu, aby założył 
„świętą i  liczną rodzinę”. Także 
w  San Giovanni Rotondo – już 
po śmierci kapucyna – podczas 

Bokser Andy Ruiz Junior 
jest pierwszym w  historii 
meksykańskim mistrzem 
świata wagi ciężkiej. 1 czerw-
ca tego roku w nowojorskiej 
hali Madison Square Garden, 
po pokonaniu przez tech-
niczny nokaut Brytyjczyka 
Anthonego Joshuy, zdobył 
cztery mistrzowskie pasy: 
WBO, WBA, IBO i IBF. Dziesięć 
dni później odwiedził bazyli-
kę Matki Bożej z  Guadalupe 
w Mexico City i – padając na 
kolana – ofiarował swoje ty-
tuły samej Matce Bożej.

Andy Ruiz Jr razem z ojcem, 
trenerem i  swoją świtą gościł 
w  sanktuarium przez około 

Bokser  na kolanach

dwie godziny. Zwiedził świątyn-
ny kompleks, wpisał się do księ-
gi gości, a  przede wszystkim 
z  pasami na ramionach długo 
modlił się przed cudownym wi-
zerunkiem Dziewicy z Guadalu-
pe, której jest czcicielem.

Dysponujący podwójnym, 
meksykańskim i  amerykańskim 
paszportem czempion ma 30 lat. 
„Niszczyciel” – bo tak brzmi jego 
przezwisko – urodził się w  Im-
perial w Kalifornii (USA) jako syn 
meksykańskich imigrantów. Na 
zawodowym ringu stoczył jak 
dotąd 34 walki, odnosząc 33 zwy-
cięstwa (w tym 22 przez nokaut). 
Doznał tylko jednej porażki.

hb

SanTO nie  
do tańca 
– do różańca!

Mszy Świętej usłyszał w  swoim 
sercu wezwanie do kapłaństwa. 
Synowie księża wsparli ten za-
miar i  w  ten sposób 8 maja 
1988  r. w  wieku 69 lat – dzięki 
specjalnemu pozwoleniu Stolicy 
Apostolskiej – Probo Vaccarini 
przyjął święcenia kapłańskie.

Sędziwy kapłan nadal co-
dziennie odprawia Mszę Świętą, 
wiele czasu spędza w  konfesjo-
nale, dużo czyta i  pisze, zachę-
ca innych do wytrwałej modli-
twy. Jest autorem 15 książek 
(m.in.  o  swoim niezwykłym ży-
ciu opowiedział w  książce: Mąż, 
wdowiec i  ksiądz). Nakręcone 
przez PadrePio TV świadectwa 
samego don Probo oraz jego 
dzieci (w  języku włoskim) zna-
leźć można również na portalu 
YouTube.

oprac. hb

Tegoroczna kampania 
modlitewna „40 dni dla ży-
cia” już na półmetku urato-
wała 163 dzieci przed abor-
cją. Akcja obrońców życia 
organizowana jest od 15 lat 
w  Stanach Zjednoczonych 
oraz w kilkudziesięciu innych 
krajach na całym świecie. Jej 
celem jest zwrócenie uwa-
gi na konieczność ochrony 
ludzkiego życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. W cią-
gu 40 dni obrońcy życia pro-
wadzą post oraz uczestniczą 
w intensywnej modlitwie.

„40 dni dla życia”

Ratują nienarodzone dzieci 

Jedno z  dzieci zostało 
uratowane dzięki Meg. Wo-
lontariuszka w  tym dniu 
miała wątpliwości, czy wziąć 
udział w  modlitwie przed 
ośrodkiem aborcyjnym. Na 
szczęście znalazła czas. Gdy 
przybyła na miejsce, poroz-
mawiała z kobietą, która była 
zdecydowana zabić swoje 
maleństwo. Dzięki Meg i mo-
dlitwie wielu ludzi zmieniła 
ona swoją decyzję. 

Pewnego dnia do wojow-
ników modlitewnych w  Doli-
nie San Fernando w  Kalifornii 

podbiegła kobieta, aby po-
dziękować im za ich obecność. 
Opowiadała, że jej córka szła 
już na aborcję do ośrodka 
aborcyjnego. Zdecydowała się 
jednak jej nie robić po tym, jak 
zobaczyła, że przed placówką 
odbywa się czuwanie „40 dni 
dla życia”. „Córka pamiętała 
czasy, kiedy ona sama tutaj 
modliła się ze swoją katolicką 
szkołą!” – opowiada Patti, jed-
na z uczestniczek akcji.

Młoda kobieta, choć bała 
się przyznać mamie, że jest 
w  ciąży, to zadzwoniła do niej 
z wiadomością. „Mama natych-
miast pojechała do niej, a  po-
tem przyszła do nas. Cała we 
łzach, dziękowała nam, że tu 
jesteśmy. To będzie jej pierwszy 
wnuczek!” – dodaje Patti.

„Bóg z pewnością jest po-
śród nas” – mówi Amber, któ-
ra prowadzi kampanię.

Oprac. na podstawie  
www.lifenews.com, mp
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właścicielem, odtwarza 
fragmenty Pisma Święte-
go, opowiada o  świętych 
na dany dzień i – co najważ-
niejsze – potrafi się modlić 
wieloma zapisanymi w pa-
mięci modlitwami. Można 
zatem zaprosić SanTO do 
wspólnego odmawiania 
różańca lub koronki.

W  planach jest „sperso-
nalizowanie” SanTO w  róż-
nych wersjach językowych 
i kulturowych oraz w „posta-
ciach” rozmaitych świętych, 
m.in. św. Róży z  Limy lub 
św.  Marcina de Porres dla 
Peruwiańczyków, św. Janu-
arego dla Włochów. Produk-
cja „modlitewnego robota” 
ma się rozpocząć w 2021 r.

hb

SanTO to modlitew-
ny... robot. Z  pomocą 
15 współpracowników 
„zmajstrował” go Ga-
briele Trovato – nauko-
wiec z  Uniwersytetu 
Waseda w  Japonii i  Pa-
pieskiego Uniwersytetu 
Katolickiego w Peru.

Robot został zaprojek-
towany z myślą o osobach 
starszych i samotnych, pa-
cjentach szpitali i chorych, 
którzy nie są już w  stanie 
chodzić do kościoła. Ma 
być ich towarzyszem mo-
dlitwy, a zdaniem prof. Tro-
vato może być również wy-
korzystany do katechezy.

W  wersji prototypowej 
SanTO reaguje na ludzki 
głos i  rozmawia ze swoim 
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„W  igilia? Dwudziestego czwartego. Jeszcze przed święta-
mi”. Gdyby bohater kultowego filmu Barei przeniósł się 
do współczesnej Polski, to ośmielę się przypuszczać, że 

bardziej od uginających się od produktów półek sklepowych byłby 
zaskoczony wszechobecnym „klimatem” świąt w połowie jesieni. 
Właściwie co roku narzekamy, że ozdoby, reniferki i znane przebo-
je pojawiają się tak wcześnie. Tyle że to nic nie zmieni. Dajmy się 
zatem ponieść nadciągającej w połowie jesieni świątecznej fali. 
Co ważne, nie ma znaczenia, czy to będą Święta Bożego Narodze-
nia czy Christmas. Jedna i druga nazwa 
wskazuje na Jezusa. Przyjmijmy, że 
świat tak na Niego czeka, że chce za-
cząć jeszcze przed Adwentem. Może 
to dobry czas, aby „głośno myśląc” 
w towarzystwie znajomych, w pracy 
czy na portalu społecznościowym, 
zastanowić się na przykład, jak 
trudna dla Maryi musiała być po-
dróż w trzecim trymestrze ciąży, 
by po prostu – skoro to ocze-
kiwanie jest tak wszech-
obecne – wspominać czę-
ściej i więcej o jego najważ-
niejszych bohaterach. Niech 
renifer w ogródku sąsiada 
migocący od listopada nie 
razi nas w oczy, ale niech 
stanie się zachętą do roz-
mowy z sąsiadem o losach 
Świętej Rodziny.

      Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew
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władzy, posąg bogini Nemezis 
– bogini zemsty czy posąg Ceza-
ra (stąd Cezarea).

Dlaczego więc te pytania pa-
dają właśnie w Cezarei? Dlaczego 
nie w domu teściowej Piotra, za-
raz po cudownym jej uzdrowie-
niu? Albo podczas któregoś z roz-
mnożeń chleba? Albo dlaczego 
nie w czasie cudownego połowu 
ryb? Dlaczego właśnie tam? Może 
stawiając pytania w  tamtym 
miejscu, Jezus chciał pokazać, że 
uczniowie mają wybór, że mogą 
w swojej wolności wybrać każdą 
drogę, każde wierzenia. 

Warto postawić jeszcze jed-
no pytanie: Po co w ogóle pyta 
o  to uczniów? Przecież On zna 
odpowiedź na każde pytanie, 
zna ludzkie myśli i  ludzkie ser-
ca. Może więc odpowiedzi wca-
le nie były potrzebne Jezusowi. 
Może chodziło bardziej o to, by 
stworzyć uczniom okaz ję do 
opowiedzenia się, do nazwania 
po imieniu tego, co łączy ich 
z Jezusem, do określenia się, do 
zdefiniowania swojej relacji. 

To dla nas ważna podpo-
wiedź. W  relacji do Jezusa moż-
na bowiem przyjmować różne 
postawy. Można być Jego wier-
nym uczniem, chodzić za Nim, 
słuchać Jego nauki itp. Można 
również być kimś, kto staje do 
Niego w opozycji, kto – jak fary-
zeusz – próbuje podchwycić Je-
zusa w mowie. I w końcu można 
być człowiekiem, któremu Jezus 
jest zupełnie obojętny. Spośród 
tych trzech postaw najbardziej 
niebezpieczna dla naszego życia 
duchowego jest ta ostatnia, czyli 
postawa obojętności. Upewnia 
nas w  tym Słowo Boże: „Znam 
twoje czyny, że ani zimny, ani 
gorący nie jesteś. Obyś był zimny 
albo gorący!” (Ap 3,15).

Niech zadane dziś uczniom 
przez Jezusa pytania i te powyż-
sze myśli będą i dla nas okazją do 
zrewidowania naszej osobistej 
relacji z  Nim. Niech będą moty-
wacją do troski o to, by Jezus ni-
gdy nie stał się dla nas obojętny. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Mam pytanie dotyczące postawy Boga w Starym Testamencie. Dlaczego Bóg Ojciec 
zdaje się być taki surowy i nieraz w tak okrutny i krwawy sposób wymierza sprawied-
liwość? W Nowym Testamencie Bóg zdaje się być zdecydowanie łagodniejszy. Z góry 
dziękuję za odpowiedź. Lucjan

  Pytania od naszych 
Czytelników

Wydawać by się mogło, że Bóg 
Starego i  Nowego Przymierza 
to ten sam Bóg. Ale okazuje 

się, że nie dla wszystkich... Ojciec Jacek 
Salij, dominikanin, snuje taką refleksję 
w  kontekście wiary: „Przeciwstawiając 
sztucznie Stary Testament Nowemu, 
zamykamy się na jedną z  najważniej-
szych tajemnic Bożego postępowania 
z ludźmi – na tajemnicę cierpliwości Bo-
żej wobec ludzi. Mianowicie Bóg cierp-
liwie i  krok po kroku przygotowywał 
swój lud na przyjęcie Zbawiciela świa-
ta. I również dzisiaj Bóg jest cierpliwym 
Wychowawcą zarówno mnie i  ciebie, 
jak poszczególnych rodzin, wspólnot, 
narodów, jak wreszcie całej ludzkości”.

Spróbujmy też spojrzeć na ważną 
w  kontekście rozważań tematu praw-
dę, że Bóg jako istota duchowa nie pod-
lega zmianom, jak dzieje się w  przy-
padku tego, co materialne, ziemskie. 
Często jednak używamy w odniesieniu 
do Boga – podobnie jak starotesta-
mentalni autorzy – tzw. antropomor-
fizmów, które powodują, że przypisu-
jemy Mu cechy właściwe człowiekowi. 
Służy to naszemu lepszemu zrozumie-
niu i  pojmowaniu rzeczywistości nad-

przyrodzonej, którą trudno jest objąć 
zmysłami i  opisać jej bogactwo ludz-
kim językiem.

Idąc dalej, niewiele można po-
wiedzieć o  kimś, kogo się mało (albo 
w  ogóle) nie zna, a  jedynie o  nim sły-
szało. Wielu współczesnych mówców 
wydaje się być wiernymi zasadzie: „nie 
widziałem, nie słyszałem, nie wiem, 
a mówię”. Podobnie i z poznawaniem 
Boga – jeśli znamy Go jedynie ze sły-
szenia, a  nie z  osobistego doświad-
czenia, to ten obraz Boga może być 
mało zbliżony do rzeczywistego. Aby 
poznać Pana, trzeba się z  Nim spo-
tykać, rozmawiać, szukać Jego woli 
w natchnionym przez Ducha Świętego 
słowie Bożym (Biblii). 

Obraz Boga „okrutnika” funkcjonuje 
często w świadomości wielu współczes-
nych. I  zamiast szanować święte imię 
Boże, uciekają oni od stołu Pańskiego, 
zapominając, że w ich sercu jest ciągła 
tęsknota za Panem. Obraz Boga jako 
„okrutnika” pojawia się w  sercu osób, 
które doświadczyły życiowych trage-
dii, np. straty kogoś bliskiego, wypadku 
komunikacyjnego, utraty zdrowia, nie-
uleczalnej choroby czy śmierci małego 

dziecka. Pojawia się wtedy wiele pytań, 
z którymi warto się udać do Chrystusa. 

Święty Augustyn wypowiedział kie-
dyś słowa: „Karmię was tym, czym sam 
żyję”. Przekazujemy więc innym obraz 
Boga, jaki dane nam było doświadczyć, 
spotkać często również przez obecność 
osób duchownych, zakonnych czy 
posiadających autorytet w  naszych 
oczach. Najbardziej jednak znaczący 
jest obraz własnego ojca, który nosimy 
w  sercu i  pamięci: jeśli był on łagod-
ny, dobroduszny, jak w  wypadku ojca 
św. Teresy z Lisieux, to znacznie łatwiej 
jest nam przyjąć prawdę o dobrym i ko-
chającym Ojcu, który mieszka w niebie. 
Przeciwnie sytuacja ma się, jeśli widzi-
my w  Nim zagrożenie, okrutnego sę-
dziego czy bezdusznego księgowego, 
który czeka na nasze najmniejsze uchy-
bienia, aby nas „przyłapać na gorącym 
uczynku” i ukarać.

Moralność Starego Testamentu pro-
wadziła do moralności Ewangelii. Przy-
gotowywała do niej, jak i wychowywa-
ła. Tak jak nauka uczenia, rozróżniania 
i  pisania poszczególnych liter alfabetu 
przygotowuje do czytania i rozumienia 
lektur szkolnych, jak i Biblii.

  Gdy Jezus    
  przyszedł  w okolice 

  Cezarei Filipowej, 
  pytał swych 

  uczniów: «Za kogo  
  ludzie uważają 

  Syna złowieczego?» 
  A oni  odpowiedzieli: 

  «Jedni  za Jana 
  Chrzciciela, inni 

  za Eliasza, jeszcze 
  inni za Jeremiasza 

  albo za jednego 
  z proroków». 

  Jezus zapytał 
  ich: «A wy za kogo 

  Mnie uważacie?»  
  Odpowiedział 

  Szymon Piotr: «Ty 
  jesteś Mesjasz, Syn 

  Boga żywego».

Za kogo uważasz   Jezusa?

Wręczenie kluczy św. Piotrowi, mal.  Pietro Perugino
Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-19

Ostatnia niedziela paź-
dziernika to uroczys-
tość związana z  roczni-

cą poświęcenia kościołów, któ-
rych data konsekracji nie jest 
znana. W  tym dniu Ewangelia 
stawia nam przed oczami Je-
zusa zadającego uczniom – za-
nim powie Piotrowi, że jest on 
fundamentem Kościoła – dwa 
ważne pytania: ,,Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego?” 
i ,,Za kogo wy Mnie uważacie?”.

Ciekawe, że Jezus stawia 
te pytania właśnie w  Cezarei. 
W mieście, będącym w tamtych 
czasach symbolem różnorodno-
ści kultur i  wierzeń. Żydzi, któ-
rzy porzucili wiarę w  Jedynego 
Boga, wybrali sobie właśnie to 
miasto i tam wznieśli posąg swo-
jego bóstwa – Baala. Również 
Grecy wybrali to miejsce i posta-
wili tam posąg bożka, którego 
nazwali Panem. Kiedy w Cezarei 
pojawili się Rzymianie, nie tyl-
ko nie zburzyli posągów Baala 
i  Pana, ale jeszcze wznieśli tam 
swoje: posąg Jowisza – symbol 
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Co można robić w  nie-
dzielę? Przykazanie 
Boże wzywa: „Pamię-
taj, abyś dzień święty 

święcił!”. Choć wydaje się, że 
autorytet Boga powinien być 
respektowany, to jednak wielu 
deklarującym się jako ucznio-
wie Jezusa trudno jest znaleźć 
tego dnia czas na spotkanie 
z  Jezusem w  Eucharystii i  po-
wstrzymanie się od tego, co 
niekonieczne do zrobienia. 

Skupmy się jednak na naj-
istotniejszym znaczeniowo fun-
damencie, czyli na Eucharystii, 
która „jest źródłem i  szczytem 
życia świętego chrześcijanina. 
W  Eucharystii jest obecny ze 
swoim człowieczeństwem i  Bó-
stwem Jezus Chrystus” – zauważa 
ks. prof. Stanisław Urbański, twór-
ca polskiej szkoły duchowości 
i  mistyki. Dlatego do Eucharystii 
warto się dobrze przygotować, 
żeby ją owocnie przeżyć i dzielić 
się radością świętowania z  inny-
mi. I wcale nie chodzi tu jedynie 
o dobry smak, ale przede wszyst-
kim o „temperaturę” naszej wiary. 

Przed wejściem do wielu 
świątyń znajdują się tabliczki 

informacyjne z  ostrzeżeniami, 
przed czym należy się powstrzy-
mać jeszcze przed przekro-
czeniem progu domu Bożego. 
Chodzi nie tylko o  niewłaściwy 
strój, lecz także o  korzystanie 
z  telefonów komórkowych, je-
dzenie w czasie celebracji litur-
gicznych, żucie gumy czy wpro-
wadzanie ulubionych zwierzą-
tek. A  wydawać by się mogło, 
że są to komunikaty zasadniczo 
czytelne dla wszystkich uczest-
ników liturgii...

Zdarza się, że jakiś rodzic, 
pretendując do roli współczes-
nego luzaka, stwierdza, że in-
nym to i owszem, ale jemu i jego 
dzieciom nikt uwagi zwracać nie 
będzie. Stąd dochodzi do sytu-
acji tak zabawnych, jak i niesto-
sownych. Dzieci urządzają sobie 
w  kościele plac zabaw albo tor 
wyścigowy, zdarza się, że wcho-
dzą do prezbiterium albo znikają 
pod ołtarzem, na co niektórzy 
rodzice wydają się nie zwracać 
uwagi. Co więcej, nagradzają 
swoje pociechy słodyczami czy 
słodkim napojem. 

Kwestia wydaje się dość 
ważna, zwłaszcza że większość 

uczestników Mszy Świętych 
ma za sobą lata katechez, ka-
zań, napomnień, lektur czy 
wytycznych Kościoła. Pytanie: 
czemu miała służyć ta edukac-
ja? Oczywiście kształtowaniu 
wiary, ale też uczeniu właści-
wych wzorców, pewnej jed-
nolitości postaw, a  nie byciu 
oryginalnym za wszelką cenę 
i  na siłę. Nie chodzi o  to, aby 
„małpować” kiepskiej jakości 
postawy i  zachowania, ale by 
nasze zachowanie wypływało 
z  autentycznego przeżywania 
i rozumienia liturgii. 

Ważne jest też poczucie 
tego, kim jestem w kościele i ja-
kie jest moje miejsce w nim. Nie 
można przecież czuć się w koś-

ciele jako ktoś najważniejszy, 
bo do Kogoś najważniejszego 
przychodzę. Stąd podpieranie 
ścian czy blokowanie wejścia 
do kościoła niekoniecznie wy-
pływa z pobudek zdrowotnych, 
zapotrzebowania na większą 
ilość świeżego powietrza. 

Eucharystia nie kończy się 
wraz z wyjściem kapłana i służ-
by liturgicznej od ołtarza i ostat-
nim akordem organowej pie-
śni. Ona ma się stawać życiem, 
dotykać spraw społecznych, 
rodzinnych, zawodowych czy 
osobistych. Tak więc spotkanie 
z  Panem przy ołtarzu ma mieć 
praktyczny wpływ na naszą co-
dzienność. Często jednak do-
chodzi do zręcznego zamknię-

cia drzwi świątyni, a ciąg dalszy 
nastąpi... może za tydzień. Co 
wtedy? Ludzie, patrząc na ta-
kich „niedzielnych katolików”, 
dla których słowa: miłość wza-
jemna, przebaczenie, etyka 
zawodowa, moralność, troska 
o  potrzebujących, giną w  hała-
sie codzienności. Stwierdzają: 
„Jak tak się sprawy mają, to nie 
warto być katolikiem”. 

Świadome i  dojrzałe prze-
życie niedzielnej Eucharystii 
wymaga uwzględnienia wielu 
drobnych elementów i  szcze-
gółów kultury religijnej, które 
mogą nam samym i  bliźnim 
ułat wiać bądź utrudniać kon-
takt z Bogiem.

Ks. Leszek Smoliński

Wśród wielu obiektów w  polskich 
górach mających związek z  osobą 
świętego papieża Polaka znajduje się 
niewielki szałas w Gorcach, w miejscu 
zwanym dziś Papieżówką.

Papieżówka położona jest w  dolinie 
rzeki Kamienicy, przy niebieskim szlaku 
wiodącym z Lubomierza Rzek na Przełęcz 
Borek, skąd można pójść dalej na Turbacz. 
Na skraju niewielkiej polanki stoi tam ma-
leńki domek użytkowany dawniej przez 
robotników leśnych jako schron. 

Karol Wojtyła mieszkał w  nim przez 
dwa tygodnie w  sierpniu 1976  r. – dwa 
lata przed wyborem na papieża (a może 
także przez jakiś czas wcześniej). W gor-
czańskiej głuszy odbywał swoje rekolek-

cje, czerpał wodę z potoku, a wydobyty-
mi z jego koryta kamieniami własnoręcz-
nie „wybrukował” wejście do chatki.

Najprawdopodobniej nikt nie wie-
dział wówczas, że tajemniczy „pustel-
nik” – mieszkający w  ubogiej chatynce 

bez prądu, w której znajdowała się je-
dynie prycza, pniak jako siedzisko i stół 
z  nieheblowanych desek – jest... kra-
kowskim kardynałem.

hb
Zdjęcia H. Bejda

Gorczańska „pustelnia” Karola Wojtyły
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Para, po wielu nieudanych próbach po-
większenia rodziny, zgłosiła się w 2018 r. 
do kliniki CHA Fertility w Los Angeles 
oferującej zapłodnienie metodą in vitro. 
Po szeregu badań i terapii hormonalnej, 
która kosztowała ponad 100 tys. dola-
rów, z pobranych gamet (komórek jajo-
wych i plemników) lekarze powołali do 
życia pięć istot ludzkich – chłopca i czte-
ry dziewczynki. Pierwsza próba umiesz-
czenia zarodków, czyli dzieci na najwcze-
śniejszym etapie rozwoju, w macicy pa-
cjentki nie przyniosła efektu. Podczas 
kolejnej zagnieździły się dwa zarodki. 
Kobieta była w ciąży bliźniaczej. Szczę-
śliwą parę zaniepokoiły pierwsze badania 
USG, kiedy lekarz oznajmił, że dzieci są 
płci męskiej. Klinika długo uspokajała ro-
dziców, twierdząc, że badania nie są mia-
rodajne i należy poczekać do rozwiąza-
nia. Ono okazało się jednak dla rodziców 
szokiem. Kobieta urodziła dwóch zdro-
wych chłopców, ale nieazjatyckiego po-
chodzenia (rodzice są Azjatami). W ko-
lejnych badaniach okazało się, że dzieci 
nie są ze sobą spokrewnione. W wyni-
ku testów DNA ustalono, że chłopcy to 
dzieci dwóch różnych par, które w tym 
samym czasie zgłosiły się do kliniki. Pa-
ra decyzją sądu musiała oddać dzieci ich 
biologicznym rodzicom. Klinika została 
pozwana o błąd w sztuce medycznej i za-
niedbania, a także o wyrządzenie krzyw-
dy � zycznej i emocjonalnej rodzicom. Pa-
ra, której urodziły się bliźnięta, nadal nie 
wie, co stało się z ich dziećmi, powołany-
mi do życia metodą in vitro.

In vitro od kuchni
Procedura sztucznego zapłodnienia 

polega na zapłodnieniu komórki jajo-
wej w warunkach laboratoryjnych, po-
za naturalnym środowiskiem – organi-
zmem kobiety. Następnie poczęte dziecko 
umieszcza się w macicy, gdzie następuje 
jego dalszy rozwój. Niestety, procedura 
ta niesie ze sobą wiele problemów natury 
biologicznej i etycznej. Literatura popu-
larna bardzo często pomija kwestie kon-
trowersyjne, a skupia się na przypadkach 
zakończonych pomyślnym urodzeniem 
dziecka. Przede wszystkim, zanim para 
przystąpi do procedury in vitro, kobiecie 
podaje się hormony powodujące hiper-
stymulację jajników. W praktyce oznacza 
to, że podczas jednego cyklu miesięcz-

nego dojrzewa w organizmie kobiety nie 
jedna komórka jajowa a między 5 a 15. 
Lekarze po pobraniu komórek w warun-
kach laboratoryjnych doprowadzają do 
zapłodnienia. Po kilku dniach dokonywa-
na jest selekcja ludzkich zarodków, a te 
„najlepiej rokujące” umieszcza się w ja-
mie macicy (najczęściej dwa). Resztę po-
czętych istot ludzkich poddaje się krio-
konserwacji, czyli zamrożeniu w ciekłym 
azocie, w temperaturze -196 stopni Cel-
sjusza. Z szeregu badań naukowych wy-
nika, że zaledwie 4,2 proc. dzieci poczę-
tych metodą in vitro ma szansę się uro-
dzić. Obecnie w Polsce jest zamrożonych 
150 tys. dzieci. 

Według badań jedna na trzy lub czte-
ry ciąże zapoczątkowane metodą in vitro 
ma charakter mnogi. Lekarze wszczepiają 
kilka zarodków, a gdy przyjmie się więcej 
niż jeden, parom oferuje się zabieg „wy-
biórczego zmniejszenia zarodków”, czyli 
aborcję „nadliczbowych” dzieci. 

Z licznych opracowań naukowych 
wynika, że w porównaniu z dziećmi po-
czętymi w sposób naturalny, dzieci po-
częte in vitro są dwu, a nawet cztero-
krotnie częściej obarczone wadami wro-
dzonymi. Dzieci te charakteryzuje także 
zwiększone ryzyko wystąpienia proble-
mów okołoporodowych: urodzenia się 
przed terminem; bardzo niskiej i niskiej 

wagi urodzeniowej; urodzenia 
wskutek cesarskiego cięcia; przyjęcia 
na oddział intensywnej opieki noworod-
kowej. Umieralność noworodków poczę-
tych w wyniku in vitro jest ponad dwu-
krotnie wyższa, a ryzyko zapadalności 
na nowotwory jest znacząco większe niż 
u dzieci poczętych naturalnie.

In vitro nie jest również obojętne dla 
zdrowia i życia kobiety. W wyniku proce-
dury mogą pojawić się liczne powikłania 
takie jak: nowotwory po zastosowaniu 
stymulacji hormonalnej, np. czterokrot-
nie większe ryzyko zachorowania na ra-
ka jajnika; ryzyko ciąż pozamacicznych; 
wzrost ryzyka łożyska przodującego; ze-
spół hiperstymulacji jajników.

Powtarzające się błędy
Sytuacja z kliniki in vitro w Los Ange-

les nie jest odosobnionym przypadkiem. 
W 2002 r. para białych Brytyjczyków zo-
stała rodzicami czarnoskórych bliźniąt. 
Do błędu doszło na etapie zapłodnienia. 
Laborant pomylił próbki z nasieniem i do 
komórki jajowej wprowadzono plemnik 
innego mężczyzny. Natomiast w Walii 
w 2007 r. para zgłaszająca się do kliniki 
in vitro na zabieg implantacji zarodka do-
wiedziała się, że nie można go przepro-
wadzić, ponieważ doszło do pomylenia 
zarodków. Kobieta, której przez pomyłkę 
wszczepiono zarodek innej pary, posta-
nowiła dokonać aborcji. W 2018 r. w Pol-
sce rozpoczął się proces wobec kliniki 
w Policach (zachodniopomorskie), gdzie 
podczas zapłodnienia pomylono komórki 
jajowe. Kobieta urodziła nie swoje dziec-
ko, z zespołem wad genetycznych. W lu-
tym 2019 r. w Szpitalu Uniwerstyteckim 
w Cleveland (Stany Zjednoczone) do-
szło do awarii termosów kriogenicznych, 
w wyniku której zginęło ok. 4000 jajeczek 
i zarodków. W postępowaniu wyjaśniają-
cym ujawniono, że ktoś wyłączył zasila-
nie utrzymujące niską temperaturę w ter-
mosie. Rodzice, którzy utracili poczęte 
dzieci w klinice, złożyli pozwy sądowe.

Manipulacja życiem
W Polsce ok. 1,5 mln par 

zmaga się z problemem niepłodności. 
Należy jednak pamiętać, że pragnienie 
powiększesnia rodziny nie może naru-
szać dobra powoływanych do życia bez-
bronnych istot ludzkich.

Procedura in vitro umożliwiła manipu-
lacje ludzkim życiem, które w warunkach 
naturalnych byłyby niemożliwe. Stosowane 
techniki selekcji zarodków, transferu, zam-
rażania i odmrażania oraz przetrzymywa-
nie w bankach ludzkich embrionów naru-
szają niezbywalne prawo do życia, integral-
ność i godność istoty ludzkiej.

Pozytywna alternatywa dla in vitro
Pozytywną, etyczną i ekologiczną 

metodą pomocy małżonkom, pragną-
cych poczęcia i urodzenia dziecka, jest 
naprotechnologia. To metoda diagno-
zowania i leczenia niepłodności na pod-
stawie tzw. modelu Creighton, służące-
go diagnostyce kobiety w czasie cyklu 
miesięcznego. Do diagnostyki używa się 
również badań sonogra� cznych, hormo-
nalnych, endoskopowych, natomiast do 
leczenia niepłodności – leków stymulu-
jących jajeczkowanie, wspomagających 
prawidłowy przebieg cyklu miesięczne-
go, a także metod chirurgicznych, przy-
wracających płodność. Naprotechnologia 
z powodzeniem leczy również zaburzo-
ną płodność męską. Na żadnym jej etapie 
stosowania nie dochodzi do eliminowa-
nia poczętych istot ludzkich, naruszania 
godności małżonków i poczętego dziec-
ka. Naprotechnologia w porównaniu do 
procedury in vitro jest bardziej skutecz-
na i kilkakrotnie mniej kosztowna. Jed-
nak jej ostateczna cena zależy od indy-
widualnych potrzeb pary.

W Polsce z usług lekarzy naprotech-
nologów można skorzystać w ponad 
20 miastach. Więcej o naprotechnologii 
można przeczytać w dołączonej do „Do-
brych Nowin” kopercie „Odzyskana na-
dzieja na dziecko”.

Karolina Podlewska

W lipcu 2019 r. ujawniono niewyobrażalną 
pomyłkę jednej z amerykańskich klinik in vitro. 

Kobieta urodziła bliźnięta, które – jak się 
okazało – nie były jej dziećmi.

zaledwie 
4,2 proc. dzieci 

poczętych metodą 
in vitro ma szansę 

się urodzić

w klinice in vitro
Niewyobrażalna pomyłka 
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stronę przygotował Henryk Bejda

Chrystus kocha dziecięctwo, bo najpierw je 
przyjął wraz z poczęciem się i w duszy, i w cie-
le. Kocha Chrystus dziecięctwo, bo i dorosłym 

każe je brać za wzór postępowania, i  starcom od-
radzać się według niego. I  do swojego przykładu 
nagina tych, których uskrzydla do wysokiego lotu 
w Królestwo wieczne. Mamy więc powrócić nie od 
igraszek dziecięcych i niedoskonałości naszych mło-
dych lat, ale przyswoić sobie z nich to, co przystoi 
dojrzałemu wiekowi: szybko i  łatwo przechodzić 
od wzburzenia do zgody, nie chowając uraz w ser-
cu, nie być żądnym zaszczytów, chętnie obcować 
z ludźmi prosto i szczerze, jak równi z równymi. 
św. Leon I Wielki (za: Jean Huscenot, Doktorzy Kościoła, s. 158)

Bądźmy jak dzieci!

Dlaczego 
11  listopada, 
we wspomnie-
nie św.  Mar-

cina, jada się 
upieczoną gęś? 

Już wyjaśniam. 
Święty Marcin 

–  rzymski legionista z  IV w., 
który został jednym z  najwięk-
szych katolickich świętych – był 
bardzo pokornym człowiekiem. 
Chrześcijanie z  ówczesnej Fran-

cji – widząc w  nim nie tylko 
wspaniały wzór chrześcijańskie-
go życia, lecz także cudotwór-
cę, który Bożą mocą wskrzesił 
dwóch mężczyzn – obwołali go 
biskupem Tours. Marcin – pełen 
pokory – wzbraniał się przed 
przyjęciem tej godności. Legen-
da głosi, że wywabiono go wtedy 
z klasztoru podstępem, mówiąc, 
że potrzebuje go pilnie umiera-
jąca kobieta. On sam natomiast 
miał się ukryć przed swymi 

Na Świętego Marcina najlepsza gęsina!

Najprawdopodobniej za 
powstaniem tego kawowego 
napoju stoi nie kto inny jak... 
włoski kapucyn bł. Marek 
z  Aviano (1631-1699) –  du-
chowy przywódca wojsk, 
które w  1683 r. pod Wied-
niem starły się z Turkami. 

Właśnie po tej bitwie 
w  ręce zwycięzców wpadło 
mnóstwo zdobycznych wor-
ków z  nieznaną jeszcze sze-
rzej w  Europie kawą. Począt-
kowo sądzono zresztą, że to 
„tureckie zboże” – wschodnia 
kukurydza do karmienia koni. 
Znaleźli się jednak tacy, któ-
rzy wiedzieli już do czego to 
ziarno służy. Był wśród nich 
przebywający jakiś czas w  tu-
reckiej niewoli polski szlach-
cic Jerzy Franciszek Kulczycki, 
który – najprawdopodobniej 
otrzymawszy za swoje zasługi 
większość worków – otworzył 
wtedy pierwszą wiedeńską ka-
wiarnię. Gorzki i  mocny czar-

Cappuccino od kapucyna?
ny napój nie przypadł jednak 
do gustu większości rycerzy. 
I wtedy bł. Marek z Aviano miał 
doradzić im, żeby do kawy do-
lewali odrobinę mleka. Napój, 
który w  ten sposób powstał 
–  notabene mający kolor ha-
bitu kapucynów – nazwano 
z  niemiecka „kapuzinerem”, 
a  po dotarciu zwyczaju jego 
picia do Włoch przemianowa-
no go na „cappuccino”.

Warto nadmienić, że z wie-
deńską wiktorią związane są 
także – uformowane w kształ-
cie „muzułmańskiego” pół-
księżyca – rogaliki „kipferln”, 
czyli znane dziś wszystkim 
„ croissanty”. Wiedeńskim pie-
karzom pozwolono je piec, aby 
upamiętnić ich wkład w  zwy-
cięstwo – wykrycie przez nich 
tureckich saperów wykonują-
cych nocny podkop. Również 
i  w  tym przypadku miał „ma-
czać w  tym palce” nasz rodak 
Jerzy Franciszek Kulczycki.

Wmawiają ci, że łacina jest 
językiem martwym? Kłamią! 
Oficjalny język Kościoła nadal 
żyje! Grupa watykańskich na-
ukowców – latynistów – wciąż 
tworzy łacińskie odpowied-
niki nowych słów, takich jak 
komputer, gangster czy... mi-
strzostwa świata w piłce noż-
nej. Nie wierzysz? Oto nasz 
bardzo krótki przykładowy 
słowniczek:
alpinista – oribates; montium 

lustrator
gangster – gregalis latro
playboy – iuvenis voluptarius
koszykówka – follis canistrique 

ludus
dżinsy – bracae linteae caerulae
dancing – ludus saltatorius
komputer – instrumentum 

computatorium

pizza – placenta compressa; 
placentula

VIP – amplissimus vir
pociąg – hamaxostichus
szampon – capitilavium
dezodorant – foetoris delu-

mentum
mistrzostwa świata w piłce 

nożnej – certaminibus mun-
dialibus sphaeromachiae

Łacińskie neologizmy moż-
na dziś znaleźć na łacińskich 
tweetach papieża Francisz-
ka, a  stosowny leksykon – na 
watykańskiej stronie fundacji 
Latinitas. Watykańska Libreria 
Editrice Vaticana wciąż wydaje 
słowniki współczesnego języka 
łacińskiego, które rozchodzą 
się dosłownie na pniu.

Boże wszystkich dusz, Jezu 
miłośniku dusz, polecamy 

Tobie dusze wszystkich służeb-
ników Twoich, którzy odeszli ze 
znakiem wiary i  śpią snem po-
koju. Błagamy Cię, Panie i Zbaw-
co, abyś, jak przez miłosierdzie 
dla nas stałeś się człowiekiem, 
raczył teraz ponaglić czas i przy-
jąć ich tam w  górze przed swe 
oblicze. Pamiętaj, o Panie, że są 
oni Twoimi stworzeniami, nie 
przez obcych bogów uczynio-
nymi, ale przez Ciebie, jedynego 
żywego i  prawdziwego Boga; 
nie ma bowiem innego Boga 
oprócz Ciebie i  nie ma nikogo, 
kto by mógł dorównać Twoim 
dziełom. Niechaj dusze ich ra-
dują się Twoim światłem, nie licz 
im dawnych nieprawości, jakich 
się dopuścili przez nadmiar na-
miętności, albo przez zepsute 
obyczaje ich skażonej natury. 
Bo chociaż zgrzeszyli, jednak 
zawsze mocno wierzyli w  Ojca, 
Syna i  Ducha Świętego, a  za-

nim umarli, pojednali się z Tobą 
przez prawdziwą skruchę i  sa-
kramenty Twego Kościoła.

O  Panie łaskawy, błagamy 
Cię, nie pamiętaj im grzechów 
i  niewiedzy ich młodych lat, ale 
według wielkiego miłosierdzia 
swego pomnij o  nich samych 
w  niebiańskiej chwale Twojej. 
Niech otworzą się przed nimi 
niebiosa, niech aniołowie radują 
się razem z nimi. Niech archanioł 
Michał przywiedzie ich do Cie-
bie. Niech Twoi święci aniołowie 
wyjdą im na spotkanie i powiodą 
ich do Jerozolimy niebiańskiej. 
Niech przyjmie ich św. Piotr, któ-
remu Ty powierzyłeś klucze Kró-
lestwa niebieskiego. Niech sta-
nie przy nich św. Paweł, naczynie 
wybrane. Niech wstawia się za 
nimi św. Jan, umiłowany uczeń, 
który dostąpił objawienia tajem-
nic niebiańskich. Niech modlą 
się za nimi wszys cy apostoło-
wie, którzy otrzymali władzę 
wiązania i rozwiązywania. Niech 

wszyscy święci i wybrańcy Boga, 
którzy w  tym świecie dla Jego 
imienia męki cierpieli, okażą im 
łaskawość –  aby uwolnieni od 
tego więzienia na ziemi, zostali 
przyjęci do chwały owego Kró-
lestwa, gdzie z Ojcem i Duchem 
Świętym Ty żyjesz i królujesz jako 
jedyny Bóg na wieki wieków.

Przybądźcie im na pomoc 
wszyscy święci Boży, wyjed-
najcie dla nich uwolnienie 
z miejsca ich kary; wyjdźcie im 
wszyscy na spotkanie, anioło-
wie, przyjmijcie te święte du-
sze i powiedźcie je przed Pana. 
Wieczny spoczynek daj im, 
Panie. A światłość wieczna nie-
chaj im świeci.

Niech spoczywają w  poko-
ju. Amen.

modlitwa za: John Henry 
Newman, Rozmyślania 

i modlitwy, IW PAX,  
Warszawa 1967 (s. 252-253)

Nowy święty Kościoła kard. John Henry Newman jest autorem pięknej modlitwy za zmarłych. 
Warto odmówić ją chociaż raz, modląc się za tych, którzy odeszli już do wieczności.

Modlitwa za wiernych, którzy odeszli

Łacina   wiecznie  żywa!

Dziś przed każdym taber-
nakulum świeci się wieczna 
lampka – symbol obecności 
Jezusa Chrystusa. Nie zawsze 
tak jednak było.

Zwyczaj ten narodził się we 
Francji, a  ustanowił go dopiero 
w  XII  w. Anglik – cysterski pra-
wodawca św. Stefan Harding. 
W Polsce palenie „eucharystycz-
nego znicza” (w katedrze na Wa-
welu!) zainicjował inny cysters 

Skąd się wzięła wieczna lampka?
– żyjący na przełomie XII i XIII w. 
jeden z najwybitniejszych Pola-
ków, biskup diecezji krakowskiej 
Wincenty Kadłubek. „W  Eucha-
rystii wraz z  sakramentem spo-
wiedzi – pisał w  jego biografii 
o.  Klemens Świżek  OCist – wi-
dział Wincenty potencjał sił du-
chowych, moralnych, religijnych 
i  społecznych. Widział w  niej 
twórcze siły nadprzyrodzone 
wzbogacające osobowość czło-

„wyborcami” pośród stada gęsi 
w  gęśniku. Na nic się to zdało 
– gęsi okazały się „zdrajczynia-
mi”. Gęgając, ujawniły wiernym 
jego niezwykłą kryjówkę. I  tak, 
chcąc nie chcąc, Marcin został 
biskupem. A my za tę szkaradną 
zdradę w dzień św. Marcina „na-
gradzamy” gęsi... upieczeniem. 
(Wiele interesujących przepisów 
znaleźć można na propagują-
cych gęsinę stronach: czasnage-
sine.pl oraz www.gesina.pl).

wieka w  miłość ewangeliczną. 
I rzecz ciekawa, Wincenty wska-
zał na godność i  wielkość Eu-
charystii nie mocnym i żarliwym 
słowem, lecz gestem milczą-
cym, zapalając po raz pierwszy 
w Polsce wieczne światło przed 
tabernakulum. Gest ten był na-
der wymowny i tak sugestywny, 
że nie potrzebował prawie żad-
nych komentarzy”.
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