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Recepta na 
duchową 

DEPRESJĘ

W NIEBIE 
z rodzicami

ŚWIĘTY  
MIKOŁAJ

Czekamy na Dzieciątko

– CUDOTWÓRCA

„Oto przekazuję wam, co mam najdroższego. Oddajcie cześć temu Dzieciątku, a na niczym wam zbywać 
nie będzie” – takie słowa wypowiedziała przed wiekami księżna Poliksena Lobkowitz, przekazując figurkę 

Praskiego Dzieciątka Jezus karmelitom bosym.
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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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Stowarzyszenie Rafael

To już dziesiąty, ostatni 
numer „Dobrych Nowin” 
w  tym roku. Jesteśmy 

wdzięczni Państwu za to, że byliście z  nami, że 
czytaliście naszą gazetę, że modliliście się za nas, 
że rozprowadzaliście „Dobre Nowiny” i wreszcie, 
że wspieraliście nas swoimi darami. Za wszystko 
serdecznie dziękujemy!

Oczekując na narodzenie Pana, w imieniu Wy-
dawcy i  całego zespołu redakcyjnego składam 
Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Dziecię Jezus przyszło na świat w ubogiej, be-
tlejemskiej grocie. Przyszło na świat z  miłości do 
nas. W tym pięknym czasie Adwentu, który przygo-
towuje nas do Bożego Narodzenia, życzę więc, by 
Boża Dziecina zamieszkała w sercu każdego z nas 
i obdarzała swoimi łaskami. Niech Jej błogosławień-
stwo obejmie nasze rodziny, miasta i wioski. „Pod-
nieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”.

Dzielmy się radością z obecności Pana wśród 
nas! Nieśmy – jak Trzej Królowie – dobrą nowinę 
o Jego narodzinach. O tym, że „królów Król i pa-
nów Pan” znów przyszedł na ziemię.

Małgorzata Pabis

 Drodzy Czytelnicy!

Jak dobrze przygotować się 
do Bożego Narodzenia?

Czas Adwentu ma za zadanie 
wzbudzić w  nas tęsknotę za 

Panem Bogiem, żeby Pan Bóg 
stał się nam bliższy. Z  jednej 
strony jest to powrót do historii, 
do tego czasu, kiedy ludzkość 
oczekiwała na Jezusa, a z drugiej 
– wezwanie, aby się przygotować 
na nowe świętowanie narodzin 
Pana Jezusa. Na świętowanie 
wcielenia Syna Bożego.

To jest niewątpliwie najważ-
niejsze wydarzenie w  dzie-
jach świata...

Bóg staje się człowiekiem. 
To tajemnica niepojęta, 

niemożliwa do zrozumienia. 
Jak to możliwe, że Bóg, nie 
przestając być Bogiem, stał się 
człowiekiem. Ważne jest dla nas 
jednak to, że tak się stało dla 
naszego zbawienia. 

Przygotowanie do święto-
wania rocznicy takiego wyda-
rzenia jest czymś niezmiernie 

By nie 
zagubić 
tego, co jest 
najważniejsze
Rozmowa z biskupem świdnickim Ignacym Decem. 

ważnym. Jezus jest z nami wciąż 
obecny. To niesłychany pomysł 
Pana Jezusa, że zostawił nam 
siebie w Eucharystii. Dzięki niej 
Jezus jest dotykalny w  każdej 
części świata i  w  każdej epoce 
historycznej. To trzeba ludziom 
uświadamiać. To jest konsek-
wencja wcielenia.

Tak, świętowanie narodzin 
Chrystusa jest wielkim wyda-
rzeniem, do którego trzeba się 
przygotować. 

Jak zatem?

Przez refleksję, modlitwę, 
uczestniczenie w  roratach. 

Trzeba uczynić wszystko, 
co możliwe, żeby świąt nie 
sprowadzić do płaskich 
zwyczajów. Do obrzędów, za 
którymi stoi jedynie pustka. 
Takie spłaszczanie świąt Bożego 
Narodzenia jest dziś zauważalne 
i my, katolicy, jesteśmy od tego, 
żeby się przed tym bronić, 
żeby szukać tego, co jest 
najważniejsze. 

Dziś często jesteśmy świad-
kami takich sytuacji, że jest 
Boże Narodzenie bez Bożego 
Narodzenia...

Jest świętowanie Bożego 
Narodzenia bez Jezusa. Nawet 

na tzw. opłatkach doświadczamy 
pogaństwa. Bo tu nie chodzi o jakieś 
magiczne święta. To nie magia, ale 
my cieszymy się, bo Bóg realnie 
przychodzi na ziemię. Trzeba ludziom 
uświadamiać, że to dla nas, dla 
każdego z  nas Bóg zstąpił z  nieba. 
Przyszedł dla nas, by uczynić nas 
lepszymi ludźmi i dać nam zbawienie.

Konieczne jest więc, by w  Ad-
wencie każdego z nas była modlit-
wa, refleksja, rekolekcje i  wskazy-
wanie na to, co jest istotne w kon-
tekście tego, co jest nieistotne. Aby 
ludzie potrafili odróżnić, co w świę-
tach jest najważniejsze, a  co jest 
marginesem, dodatkiem. Co jest też 
ważne, ale chodzi o to, by nie zagu-
bić tego, co jest najważniejsze.

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Pabis

Zwyczaje, które warto praktykować
RORATY

Przez okres czterech tygodni Adwentu, czyli oczekiwania na narodzi-
ny Pana Jezusa, w naszych kościołach odprawiane są Msze Święte zwane 
roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: „Ro-
rate coeli, desuper”, czyli „Niebiosa spuśćcie rosę”. Jest to Msza wotywna 
o Najświętszej Maryi Pannie. Roraty zwyczajowe odprawiane są wcześnie 
rano, ale są świątynie, gdzie można w nich uczestniczyć wieczorem. 

LAMPIONY
Msza roratnia rozpoczyna się w  ciemności, 

którą rozświetlają jedynie światła niesionych 
w procesji wejścia lampionów. Warto podtrzymy-
wać tę tradycję i wykonać je z dziećmi w naszych 
domach. W wielu kościołach odbywają się nawet 
konkursy na najładniej wykonane lampiony.

ŚWIECA RORATNIA
W  czasie rorat zapala-

na jest dodatkowa świeca, 
zwana roratką. Jest ona 
symbolem Najświętszej 
Maryi Panny, która nie-
sie ludziom Chrystusa. 
Umieszcza się ją w prezbi-
terium obok ołtarza lub 
przy ołtarzu Matki Bożej. 
Biała lub niebieska kokar-
da, którą jest przepasana 
roratka, mówi o  niepoka-
lanym poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny. Zielona 
gałązka przypomina pro-
roctwo: „Wyrośnie różdżka 
z  pnia Jessego, wypuści 
się odrośl z  jego korzeni. 
I  spocznie na niej Duch 
Pański...” (Iz 11,1-2). 

WIENIEC ADWENTOWY
W  naszych kościołach, ale także 

w  wielu domach na czas Adwentu 
wykonuje się z  gałązek iglastych 

specjalny wieniec adwento-
wy. Umieszcza się w  nim czte-
ry świece, które symbolizują 
cztery niedziele adwentowe. 
Zapalane są w  kolejne nie-

dziele Adwentu: w pierwszym tygodniu zapala się jedną świecę, w dru-
gim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. 

SPOWIEDŹ 
ADWENTOWA 
Kiedy przygoto-

wujemy się na przyj-
ście Pana Jezusa, 
w  naszych domach 
robimy porządki. 
Warto też pomyśleć 
o  uporządkowaniu 
swojego serca i przy-
stąpić do sakramen-
tu pojednania. 

„Matka Boża pouczyła 
mnie, jak się przygo-
tować mam do Święta 
Bożego Narodzenia. Wi-
działam Ją dziś bez Dzie-
ciątka Jezus. Powiedziała 
mi: «Córko moja, staraj 
się o  cichość i  pokorę, 
aby Jezus, który usta-
wicznie mieszka w  sercu 
twoim, mógł wypocząć. 
Adoruj Go w sercu swo-
im, nie wychodź z  wnętrza swego. Uproszę 
ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrz-
nego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na ze-
wnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze 
z  większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj 
z  Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą; ze 
stworzeniami utrzymuj [kontakt] o  tyle, o  ile ko-
nieczność i  obowiązek twój tego wymaga. Jesteś 
mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On 
ustawicznie z  miłością i  upodobaniem przebywa, 
a żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób 
żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko Moja, w tym, 
co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Na-
rodzenia tak postępować, a później On ci sam da 
poznać, w  jaki sposób przestawać i  jednoczyć się 
z Nim będziesz»”.

(Dzienniczek, nr 785)

W  każdy czwartek Adwentu na stronie internetowej 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-
kach (www.milosierdzie.pl) zamieszczane będą krótkie 
rozmyślania adwentowe. 

Przygotował je ks. Zbigniew Bielas, kustosz łagiewnic-
kiego Sanktuarium.

Zapraszamy!

O tym, 
jak do-
brze przy-
gotować się 
w Adwencie 
do świąt Boże-
go Narodzenia, 
powiedziała 
sama Matka 
Boża św. siostrze 
Faustynie. Pod datą 
29 listopada 1936 r. 
Apostołka Bożego 
Miłosierdzia zapisała 
takie słowa:
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6 grudnia wspomi-
namy w  Kościele 
św. Mikołaja, a w na-

szych domach, szkołach, 
zakładach pracy obdaro-
wujemy się prezentami. 
Jest to związane właśnie 
z  osobą świętego, które-
go relikwie znajdują się 
w  Bari we Włoszech. On 
– człowiek wielkiej dobro-
ci – posiadał „wyobraźnię 
miłosierdzia”. 

Mikołaj zawsze wiedział, 
gdzie i  komu pomóc. Po 
śmierci rodziców dzielił się 
majątkiem z  innymi. Jedna 
z  historii opowiada o  tym, 
że troszczył się o  posag dla 
ubogich dziewcząt. Inna 
mówi, że uwolnił z więzienia 
trzech niesprawiedliwie osa-
dzonych żołnierzy. Uratował 
także trzech młodzieńców 
od wyroku śmierci i żeglarzy 
z morskiej katastrofy. 

„Oto przekazuję wam, co 
mam najdroższego. Oddajcie 
cześć temu Dzieciątku, a na ni-
czym wam zbywać nie będzie” 
– takie słowa wypowiedziała 
przed wiekami księżna Polik-
sena Lobkowitz, przekazując 
figurkę Dzieciątka Jezus kar-
melitom bosym. Od tego mo-
mentu pochodząca z początku 
XVII w. statuetka znajduje się 
w  sanktuarium w  Pradze. Jest 
ono najsłynniejszym ośrod-
kiem kultu małego Jezusa. Co 
roku nawiedza je wielu piel-
grzymów z całego świata. 

Zakonnicy otoczyli figurkę 
małego Jezusa kultem, a  Dzie-
ciątko obdarzało ich łaskami. 
W  czasie wojny trzydziestolet-
niej (1618-1648) do klasztoru 
wdarły się wojska szwedzkie 
i  protestanci zniszczyli w  dużej 

mierze klasztor. Wypędzili z nie-
go zakonników, a słynącą łaska-
mi figurkę Pana Jezusa wyrzucili 
za ołtarz jako „papieski zabobon”. 

Odnalazł ją ojciec Cyryl – nie-
stety, sprofanowanej statuetce 
brakowało rąk. Gdy pewnego 
dnia zakonnik modlił się przed 
figurką Dzieciątka Jezus, usłyszał 
słowa: „Zmiłujcie się nade mną, 
a ja zmiłuję się nad wami. Oddaj-
cie mi moje ręce, a ja wam pokój 
przywrócę. Im więcej czcić mnie 
będziecie, tym bardziej będę 
wam błogosławić”.

Kiedy zakonnik usłyszał te 
słowa, ogromnie się nimi przejął 
i doprowadził do tego, że figurka 
Dzieciątka została odnowiona. 
Praskie Jezulatko znów zaczęło 
odbierać hołd wiernych. Jego 
kult był tak duży, że w 1655 r. do-
konano koronacji figurki. 

Sanktuaria Dzieciątka 
Jezus można znaleźć w  wie-
lu miejscach na świecie. 
W  Polsce – na Podkarpaciu 
– w  Jodłowej (niedaleko Tar-
nowa) znajduje się jedyne 
w naszym kraju Sanktuarium 

Dzieciątka Jezus. Tam już od 
ponad 100 lat wierni oddają 
cześć małemu Panu Jezuso-
wi. W  „Podkarpackim Betle-
jem” – bo tak często mówi się 
o  tym miejscu – wymodlono 
już wiele łask. 

Podkarpackie Betlejem 
Mieszkańcy Jodłowej tak 

pokochali swojego Jezusa, że 
Jego figurka znajduje się nie-
mal w  każdym domu. Chętnie 
uczestniczą w  nowennie do 
Dzieciątka Jezus, która odpra-
wiana jest w każdy czwartek po 

R E K L A M A

„Odmawiałam róża-
niec, gdy nagle zobaczy-
łam Ojca Pio. Zszedł ze 
schodów zakrystii i  za-
trzymał się przy oknie. 
Dostrzegłam świetlistą 
poświatę, a w ramionach 
Ojca Pio – Dzieciątko Je-
zus. Jego twarz była cała 
rozpromieniona” – takie 
świadectwo zostawiła nam 
Łucja Iadanza, duchowa córka 
św. Ojca Pio.

To niezwykłe zdarzenie miało 
miejsce w wigilię 1922 r. Nie było 
ono jedyne – wiemy, że pow-
tórzyło się jeszcze przynajmniej 
dwa razy. Ojciec Pio wszak bar-
dzo kochał Boże Narodzenie. Nie 
krył też tego, że najradośniejszym 
świętem dla niego jest Pasterka, 
którą celebrował przez wiele go-
dzin. Świadek życia Stygmatyka 
Renzo Allegri opisał piękną histo-
rię: „Odmawiając różaniec, czeka-
liśmy na Mszę Świętą. Ojciec Pio 
modlił się z nami. Nagle, w aurze 
światła, ujrzałem Dzieciątko Jezus 

objawiające się w jego ramionach. 
Ojciec Pio został przemieniony, 
jego oczy wpatrywały się w  peł-
ne blasku dziecko, które trzymał 
w  rękach, uśmiech zadziwienia 
przemieniał jego twarz”.

Ojciec Pio już jako dziecko 
w Pietrelcinie sam przygotowywał 
szopkę, do której z gliny lepił figur-
ki. W jednym z listów skierowanych 
do swojej duchowej córki napisał, 
że uwielbia się modlić Nowenną 
ku czci Dzieciątka Jezus. 

Praskie  Jezulatko

Figurka „Praskiego Jezulatka” ma zaledwie 45 cm wysokości. Jest wyrzeźbiona w drew-
nie i pokryta woskiem. Przedstawia około trzyletnie dziecko o pięknej twarzyczce. Pan 
Jezus prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś trzyma kulę symbolizu-
jącą świat. Dziecię ubrane jest w białą koszulkę, na którą nakłada się, w zależności od 
okresu liturgicznego, jedną z ponad 70 szat. Wśród nich są ubiory pochodzące z odle-
głych krajów, takich jak Chiny, Wietnam, Filipiny czy Stany Zjednoczone. 

„IM WIĘCEJ CZCIĆ MNIE BĘDZIECIE, 
TYM BARDZIEJ BĘDĘ WAM BŁOGO-
SŁAWIĆ” – TE SŁOWA MAŁEGO PANA 
JEZUSA WCIĄŻ SIĘ WYPEŁNIAJĄ. 
W  PRASKIEJ KRONICE CUDÓW 
I  ŁASK MOŻNA ODNALEŹĆ WIELE 
ŚWIADECTW, KTÓRE MÓWIĄ O TYM, 
JAK PRASKIE JEZULATKO PRZYCHO-
DZI SWOIM CZCICIELOM Z POMOCĄ.

W  jednym z  miast dawnej Czecho-
słowacji mieszkała uboga matka, która 
miała dziewięcioletniego syna o imieniu 
Janek. Od dłuższego już czasu kobieta 
bardzo poważnie chorowała – odczu-
wała tak ogromny ból w  nodze, że nie 
mogła się poruszać o  własnych siłach. 
Na jej problemy nie pomagały żadne le-
karstwa. Syn kobiety bardzo się martwił 
tym, że nie może jej w  żaden sposób 
pomóc. Pewnego razu pomógł odnieść 
ciężką walizkę na dworzec kolejowy. 

Otrzymał za to drobną zapłatę. Gdy za-
stanawiał się, co zrobić z  pieniędzmi, 
postanowił pójść do furty ojców karme-
litów i kupić obrazek praskiego Dzieciąt-
ka Jezus. Gdy to zrobił, wrócił do domu 
i powiedział do chorej mamy: „Mamusiu 
kochana, już mam dla Ciebie lekarstwo. 
Przyłóż obrazek Dzieciątka Jezus na ból 
twojej nogi, a Boski Król cię uzdrowi”. Ko-
bieta nie chciała się zgodzić. Broniła się, 
mówiąc: „Co ty mówisz, moje dziecko. 
To byłoby nieuszanowanie względem 
świętego obrazka przykładać go do 
nogi”.

Janek usilnie prosił kobietę, by go 
posłuchała. „Dziecię Jezus jest tak łaska-
we i  wyrozumiałe, że gniewać się nie 
będzie. Tylu innych uzdrowiło i  tobie 
też pomoże” – przekonywał ją. W końcu 
kobieta uległa i przyłożyła obrazek z Je-
zulatkiem do chorego miejsca. Zaledwie 

to zrobiła, ból ustał, a chora mogła 
stanąć na nogi. Uzdrowienie było 
tak nagłe i zupełne, że sam le-
karz uznał je za cudowne.

◆◆◆
Syn pewnego lekarza za-

chorował na oczy, a w kon-
sekwencji całkowicie ociem-
niał. Gdy okazało się, że leka-
rze nie mogą mu już pomóc, 
zrozpaczeni rodzice zabrali 
syna do Dzieciątka z Pragi.

Kiedy stanęli przed ołta-
rzem, dziecko, które w  domu 
nie mogło znieść światła, patrzy-
ło w  rozświetlony ołtarz szeroko 
otwartymi oczami. Gdy rozpoczęła 
się Msza Święta, chłopiec wykrzyknął: 
„Mamo! Ja widzę! O, widzę Dzieciątko 
Jezus!”. 

wieczornej Mszy Świętej. Każ-
dego 25. dnia miesiąca w  cza-
sie wieczornej Mszy Świętej 
obchodzony jest Dzień Bractwa 
Dzieciątka Jezus.

Szczególnie ważnym okresem 
w życiu Jodłowej jest Boże Naro-
dzenie. Uroczystości liturgiczne 
poprzedzone są m.in. nowenną 
i  nabożeństwem nazywanym 
Drogą Betlejemską. Wielki odpust 
ku czci Dzieciątka Jezus trwa tam 
od 25 grudnia aż do 1 stycznia.

Gdy narzeczeni mają się 
udać do ślubu, rodzice mówią: 
„Niech cudowne Dzieciątko 
jodłowskie wam błogosławi 
i wami się opiekuje”. 

Jodłowianie proszą małego 
Jezusa o opiekę, kiedy wyrusza-
ją w  podróż. Przyzywają Jego 
pomocy, gdy chorują, gdy bo-
rykają się z trudnymi sprawami, 
ale także proszą np. o dobrą po-
godę w czasie żniw.

Figurkę Dzieciątka Jezus w Jodłowej wykonano na wzór 
Praskiego Jezulatka. Różni je materiał – ta z Podkarpacia 
jest nie z drewna, ale z gipsu. Jodłowski Pan Jezus prawą 
dłoń unosi w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma 
królewskie jabłko. 

Ojciec Pio 
i Dzieciątko 
Jezus

Działał prawdziwe cuda
Jednego roku mieszkańcy 

Myry cierpieli głód. Niespo-
dziewanie do portu w  mieś-
cie przybiły statki, które wioz-
ły pszenicę z  Aleksandrii do 
spichlerzy cesarskich. Głodni 
ludzie prosili marynarzy, by 
odstąpili im część ziarna, ale 
oni nie chcieli nawet o  tym 
słyszeć. Za mieszkańcami 
Myry wstawił się ich biskup. 
Mikołaj obiecał marynarzom, 
że gdy dopłyną do celu, zbo-
ża będzie na statku tyle samo, 
co na początku podróży, choć 
podzielą się nim z głodujący-
mi. Żeglarze zawierzyli sło-
wom biskupa i zostawili część 
ziarna w Myrze. 

Przepowiednia Mikołaja 
spełniła się – gdy cesarscy po-
borcy odbierali zboże, jego 
waga była dokładnie taka sama 
jak w momencie załadowywa-
nia statków w Aleksandrii.

Święty Mikołaj 
– cudotwórca
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Więcej na www.malopolska.pl

Ponad 78 mln zł na aktywizację zawodową 
i społeczną – ruszają nowe konkursy!
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Niezwykła scena rozegra-
ła się na początku paździer-
nika na sali sądowej w  Dal-
las (USA). 18-letni czarno-
skóry Brandt Jean ze łzami 
w  oczach podszedł do zapła-
kanej 31-letniej policjantki 

Przebaczył w imię Boże!
Amber Guyger, objął ją i przy-
tulił. Nie byłoby w tym może 
nic wzruszającego, gdyby 
funkcjonariuszka z Dallas nie 
została skazana na 10 lat wię-
zienia za... zabicie jego uko-
chanego brata. Mało tego: 
„Jeśli naprawdę jest ci przy-
kro, wybaczam ci” – powie-
dział kobiecie.

„Mam nadzieję, że zwra-
casz się do Boga z  całą tą winą, 
z wszystkimi złymi czynami, któ-
re uczyniłaś w  przeszłości. Jeśli 
pójdziesz do Boga i poprosisz Go, 
On ci wybaczy” – dodał Brandt, 
którego słowa przebaczenia 
i niezwykły gest, na jaki się zdo-
był, zostały przytoczone w  naj-
większych amerykańskich me-
diach. Młody człowiek zapewnił 
też Guyger, że kocha ją jak każde-
go innego człowieka, nie życzy 
jej niczego złego, nawet nie chce, 

żeby poszła do więzienia. Zachę-
cał policjantkę do oddania swo-
jego życia Chrystusowi, bo – jak 
stwierdził – tego właśnie chciał-
by jego nieżyjący brat.

We wrześniu 2018 r. zmę-
czona wielogodzinną służbą, 
roztargniona Amber Guyger 
wróciła do domu, w  którym 
mieszkała. Otworzyła drzwi, 
przekroczyła próg i  zobaczyła 
czarnoskórego, nieznanego so-
bie mężczyznę, którego uznała 
za intruza. Wyjęła broń i  strze-
liła. 27-letni Botham Jean – jej 
sąsiad – padł martwy. Policjant-
ka – jak dowodziła przed sądem 
– pomyliła mieszkania. Pomyłka 
okazała się fatalna w skutkach. 

Brandt Jean przebaczył Am-
ber Guyger, choć zgromadzeni 
przed sądem ludzie protesto-
wali przeciw zbyt łagodnej – ich 
zdaniem – karze.

Pod koniec października 
polscy biskupi wysłali proś-
bę do papieża Franciszka 
o  nadanie św. Janowi 
Pawłowi II tytułów 
patrona Europy 
i  doktora Koś-
cioła!

Tytuł dok-
tora Kościoła 
nadawany jest 
ludziom, którzy 
zarówno swoją 
wybitną doktryną 
–  wiedzą teologiczną, 
nauczaniem i dziełami, jak i sa-
mym świętym życiem wskazują 
drogę do Boga w wierności ob-

Doktorat i patronat

Doktorami Kościoła jest obecnie 36 świętych. Są w  tym 
gronie m.in.: Augustyn, Hieronim, Tomasz z  Akwinu, Bernard 
z  Clairvaux, Antoni Padewski, Jan od Krzyża, a także pięć kobiet: 
Teresa z Ávili, Katarzyna ze Sieny, Brygida Szwedzka, Teresa Bene-
dykta od Krzyża (Edyta Stein), autorka Dziejów duszy słynna Mała 
Tereska oraz Hildegarda z Bingen. 

W  XXI w. tytuł ten otrzymali święci: Hildegarda z  Bingen 
(2012), Jan z Ávili (2012) oraz Grzegorz z Nareku (2015).

Patronami Europy – do których, jak wierzymy, dołączy kie-
dyś również papież Polak, który przyczynił się znacząco do zjed-
noczenia naszego kontynentu – są dziś święte: Brygida Szwedz-
ka, Katarzyna ze Sieny, Teresa Benedykta od Krzyża, a także świę-
ci: Cyryl i Metody oraz Benedykt.

Czasy, kiedy anglikanie 
prześladowali katolików 
i  z  wrogością pisali o  Kościele 
katolickim, odeszły już daw-
no w  niepamięć. Ostatnio 
dał temu wyraz książę Karol, 
następca brytyjskiego tronu 
obecny na ceremonii kanoni-
zacji konwertyty z  anglikani-
zmu ks. kard. Johna Henry’ego 
Newmana (1801-1890). 

Kardynał według księcia
Pełen bardzo pochlebnych 

opinii o  nowym świętym tekst 
księcia, który z wykształcenia jest 
archeologiem i  specjalistą od 
historii... wypraw krzyżowych, 
opublikował watykański dzien-
nik „L’Osservatore Romano”. Ksią-
żę Karol nazwał w nim kardynała 
„nieustraszonym obrońcą praw-
dy” i „myślicielem wyprzedzają-
cym swoje czasy”.

„W  czasach, gdy wiara była 
kwestionowana jak nigdy wcze-
śniej, Newman jako jeden z naj-
większych teologów XIX w. za-
przątnął swój intelekt jednym 
z  najpilniejszych pytań naszej 
epoki: jaka powinna być relacja 
między wiarą a  sceptycznym, 
świeckim stuleciem? Jego zaan-

Karol Wojtyła senior i Emi-
lia z Kaczorowskich będą mieli 
szansę – tak jak ich święty syn 
Karol – dołączyć w przyszłości 
do grona świętych. Konferen-
cja Episkopatu Polski ogło-
siła, że wkrótce –  jeśli tylko 
Stolica Apostolska wyrazi sto-
sowną zgodę – rozpocznie się 
ich proces beatyfikacyjny. Być 
może stanie się to już w maju 
przyszłego roku i  będzie 
wspaniałym „prezentem” dla 
ich syna z okazji 100. rocznicy 
jego urodzin.

Święty Jan Paweł II swoją 
–  pochodzącą z  wielodziet-
nej rodziny – mamę Emilię (ur. 
1884 r. w  Krakowie) pamiętał 
bardzo mało. Zmarła w 1929 r., 
kiedy Karol miał zaledwie 9 lat 
i  był jeszcze przed Pierwszą 
Komunią Świętą. „Mniej jestem 
świadom jej wkładu w  moje 
wychowanie religijne, a był on 
z pewnością bardzo duży” – za-

W niebie z rodzicami?
świadczał jednak w książce Dar 
i tajemnica.

Ojca, Karola seniora 
(ur. 1879 r. w Lipniku k. Bielska), 
porucznika wojska austriackie-
go, a  później polskiego, który 
zmarł w  Krakowie w  1941 r., 
kiedy Karol junior był jeszcze 
studentem, św. Jan Paweł II 
wspominał zawsze z  wielkim 
rozrzewnieniem. Nic dziwne-
go, bo to właśnie ten skromny, 
pracowity, uczciwy i  bardzo 
religijny człowiek z  wielką mi-
łością opiekował się nim i jego 
bratem Edmundem po śmierci 
mamy, chodził z  nim po kal-
waryjskich dróżkach i pielgrzy-
mował do Częstochowy. To on 
towarzyszył mu w  najważniej-
szych momentach jego dziecię-
cego, a później młodzieńczego 
życia, a  w  1938 r. przeniósł się 
z  nim z  Wadowic do Krakowa. 
„Mogłem na co dzień obser-
wować jego życie, które było 

Ten człowiek zadziwił 
świat. Jego wyczyn porów-
nano nawet z  pierwszymi 
krokami Armstronga na Księ-
życu. 12 października 2019 r. 
w  Wiedniu 35-letni Eliud Ki-
pchoge jako pierwszy biegacz 
na świecie pokonał dystans 
42  195 m w  czasie poniżej 
dwóch godzin, a  dokładnie 
w  1:59:40. Kenijczyk jest nie 
tylko doskonałym długody-
stansowcem, przełajowcem 
i najlepszym maratończykiem 
wszechczasów, ale także nie-
zwykle skromnym człowie-
kiem i gorliwym katolikiem.

Po każdym swoim biegu, 
niewyglądający nigdy na zmę-
czonego Kipchoge – wielokrot-
ny medalista mistrzostw świata 
i  igrzysk olimpijskich w  biegach 
na 5 km i w maratonie, mąż i oj-
ciec trójki dzieci – dziękuje Bogu. 
Klęka, pochyla czoło do ziemi 
i  czyni znak krzyża. Biegacz co 
niedzielę uczestniczy we Mszy 
Świętej, regularnie się modli. De-
klaruje że religia odgrywa w jego 
życiu niezwykle ważną rolę.

Katolicką wiarę przekazała 
mu rodzina. Jego matka bu-
dzi się codziennie o  3.00 nad 
ranem, aby – przesuwając pa-
ciorki różańca – modlić się za 
niego. Rodzina i  przyjaciele 
biegacza z  rodzinnej Kenii są 
przekonani, że to właśnie dzię-
ki wierze w  Boga i  modlitwie 
osiaga tak wspaniałe wyniki.

Eliud Kipchoge jest pros-
tym, pokornym i  niezwykle 

Nauczy cię tego bł. ks. Je-
rzy Popiełuszko! Na no-
wej stronie internetowej 
warszawskiego muzeum 
poświęconego temu wiel-
kiemu i  niezwykle odważ-
nemu Polakowi (www.mu-
zeumkspopieluszki.pl) zna-
leżć można m.in. nagrania 
wszystkich homilii ks. Jerze-
go, wygłoszonych podczas 
Mszy Świętych za Ojczyznę, 
oraz jego ostatnie publiczne 
wystąpienia w  Bydgoszczy 
z 19.10.1984 r. 

Zło dobrem zwyciężać! 
Chcesz wiedzieć jak?

Powstanie tej w pełni inter-
aktywnej strony jest związa-
ne z  obchodami 35. rocznicy 
śmierci żoliborskiego wika-
rego. Oprócz kazań na stro-
nie internetowej znajdziemy 
również wiele innych intere-
sujących materiałów: wypo-
wiedzi ludzi, którzy go znali, 
zdjęcia, dokumenty, a  także 
życiorys ks. Jerzego opraco-
wany przez jego biografów: 
Ewę Czaczkowską i  Tomasza 
Wiścickiego. 

To będzie wielki dzień 
dla wszystkich Polaków. 
Właśnie wtedy czcigodny 
sługa Boży Prymas Tysiąc-
lecia Stefan kard. Wyszyń-
ski (1901-1981) – człowiek, 
który „wszystko postawił 
na Maryję”, przeprowadził 
nas, Polaków, „suchą nogą” 
przez wzburzone czerwone 
morze komunizmu i  ode-
grał kluczową rolę w wybo-

7 czerwca 2020 roku

życiem surowym. Z zawodu był 
wojskowym, a kiedy owdowiał, 
stało się ono jeszcze bardziej 
życiem ciągłej modlitwy. Nieraz 
zdarzało mi się budzić w  nocy 
i wtedy zastawałem mego Ojca 
na kolanach, tak jak na kola-
nach widywałem go zawsze 
w koś ciele parafialnym” – pisał 
o ojcu w Darze i tajemnicy.

Karol Wojtyła senior i  Emi-
lia z  Kaczorowskich pobrali się 
10 lutego 1906 r. w  kościele 
świętych Piotra i  Pawła w  Kra-
kowie i przeżyli ze sobą 23 lata. 
Oprócz Edmunda i Karola mieli 
jeszcze córkę Olgę, która zmar-
ła niedługo po narodzinach. Ich 
grób znajduje się na Cmenta-
rzu Rakowickim w Krakowie.

Zdaniem postulatora proce-
su ks. kard. Stanisława Dziwisza 
rodzice papieża mogliby się 
stać przykładem dla współcze-
snych rodzin, a  w  przyszłości 
także ich patronami.

jawieniu i tradycji Kościoła. Jan 
Paweł II – poeta, filozof, teolog 
i  mistyk – ogromem swojego 

nauczania (był m.in. au-
torem aż 14 encyklik) 

i życiem z pewnoś-
cią w pełni na ten 
tytuł zasługuje.

Od kilku lat 
trwają również 
starania, aby za 

doktora Kościoła 
uznana została tak-

że autorka słynnego 
Dzienniczka –  św.  siostra 

Faustyna Kowalska.

gażowanie, najpierw w teologię 
anglikańską, a  później, po na-
wróceniu, w  teologię katolicką 
imponowała nawet jego prze-
ciwnikom swoją śmiałą uczci-
wością, bezwzględnym rygorem 
i  oryginalnością myśli” – pisał 
książę. Dodał, że Brytyjczycy 
powinni być mu wdzięczni „za 
dary, zakorzenione w  jego wie-
rze katolickiej, którymi dzielił 
się ze społeczeństwem” i  za to, 
że pomógł katolikom – którym 
bardzo długo odmawiano peł-
nego uczestnictwa w  życiu pu-
blicznym – „stać się w pełni czę-
ścią społeczeństwa”, „wzboga-
cić” brytyjski „naród, wspólnotę 
wspólnot”.

Katolik  
długodystansowy

skromnym człowiekiem. Za-
nim ujawnił się jego wielki 
sportowy talent, był rzeźni-
kiem, a  potem rozwoził mle-
ko. Na obozach teningowych 
– w których, już jako mistrz brał 
udział obok wielu młodych 
niezamożnych sportowców 
– nie wzdragał się przed wyko-
nywaniem czynnoś ci, które oni 
musieli wykonywać: siekaniem 
warzyw, a nawet czyszczeniem 
toalet. Dziś – choć osiągane 
sukcesy sprawiły, że jest popu-
larny i bogaty – z własnej woli 
żyje bardzo skromnie, wiodąc 
prawdziwie spartańskie życie.

Doskonały wynik Kenijczy-
ka nie będzie jednak uznawa-
ny za oficjalny rekord świata 
w  maratonie. Został on bo-
wiem osiągnięty podczas spec-
jalnie dla niego przygotowa-
nego biegu (trasa była idealnie 
prosta i gładka, zmieniający się 
na trasie współbiegacze two-
rzyli mu tunel aerodynamiczny, 
laser wskazywał mu najlepszą 
drogę, po której miał biec itp.). 
Rekordem świata pozostaje 
więc wynik 2:01:39 osiągnięty 
16 września 2018 r. w  Berlinie 
przez... Eliuda Kipchoge.

rze kard. Karola Wojtyły na 
papieża – ogłoszony zosta-
nie błogosławionym! Sta-
nie się to w Warszawie. 

Ustalenie daty beatyfi-
kacji stało się możliwe po 
zatwierdzeniu przez papie-
ża 3 października tego roku 
cudu za wstawiennictwem 
kard. Wyszyńskiego. Było nim 
uzdrowienie z  raka tarczycy 
19-letniej szczecinianki.

Święty Charbel podbija świat!
Święty Charbel (Szarbel)  Makhlouf 

(1828-1898) – niezwykły pustel-
nik z  Libanu – jest dziś uznawany 
za jednego z  największych „cudo-
twórców” naszych czasów. Liczba 
wyproszonych za jego przyczyną 
cudów osiągnęła już ponoć liczbę 
kilkudziesięciu tysięcy! Nic dziw-
nego, że jego kult objął już cały 
świat, a  poświęcone mu świątynie 
powstają na wszystkich kontynen-
tach. Niedawno maronicki klasz-
tor pw. św. Charbela otwarto także 
w stolicy Kościoła – w Rzymie.

Nowy klasztor znajduje się nie-
opodal bazyliki św. Jana na Lateranie, 
przy via Monza 21. 

Święty mnich z  Annaya czczony 
jest także w  Polsce, m.in. w  kościele 

Świętego Krzyża w  Krakowie, w  koś-
ciele św. Małgorzaty na Śródce w Poz-
naniu oraz w parafii św. Jadwigi Śląs-
kiej na wrocławskim Kozanowie.
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fot. Eric Draper, whitehouse.gov / Wikimedia Commons

Kościół  maronicki jest jednym z  Kościołów wschodnich wchodzących 
w skład Kościoła katolickiego. Pozostaje on w jednoś ci ze Stolicą Apostol-
ską, uznając władzę i autorytet papieża. Liturgia maronicka sprawowana 
jest po aramejsku – w języku, jakim posługiwał się Jezus. Kościół ma swo-
jego patriarchę – od 2011 r. jest nim kard. Béchara Boutros Raï, a na ołta-
rze – oprócz św. Charbela, wyniesieni zos tali także św. Maron, św. Rafka 
i św. Nimatullah al Hardini.

strony przygotował Henryk Bejda
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CECELIA LEVATINO,  
ŻONA DR LEVATINO
To był zwykły letni dzień. 
23  czerwca. Tony dyżurował pod 
telefonem, ale nic się nie dzia-
ło. O  19.30 usłyszeliśmy pisk ha-
mulców przed naszym domem. 
Wybiegliśmy. Nasza córka wpa-
dła pod samochód. Mąż od razu 
zaczął ją reanimować. Wezwano 
karetkę, w  której nadal ją reani-
mowano... ale Heather zginęła na 
miejscu. Z czymś takim nie da się 
nigdy pogodzić.

DR ANTHONY LEVATINO
Co robisz po takiej katastrofie? 
Bierzesz trochę wolnego, a  potem 
wracasz do życia. Pojawiłem się 
w  sali operacyjnej nr 9 Centrum 
Medycznego Albany jak setki razy 
przedtem, by dokonać późnego 
zabiegu, nic specjalnego. Na sercu 
leżały mi inne sprawy. To była ruty-
na, moja praca. Są takie szczypce, 
które widzimy w filmie. Wprowadza 
się je i odrywa się rękę albo nogę. 
Robiłem to grubo ponad 100 razy. 
To była rutyna, ale dosłownie 

WSZEDŁ NA EKRANY POLSKICH KIN 1 LISTOPADA. W CIĄGU DWÓCH TYGODNI ZOBACZYŁO GO  PONAD 200 TYS. 
POLSKICH WIDZÓW. W INTERNECIE MOŻNA ZNALEŹĆ TYSIĄCE WPISÓW, KTÓRE MÓWIĄ O TYM, JAK BARDZO 
FILM NIEPLANOWANE ZMIENIA LUDZKIE SERCA, A TYM SAMYM ZMIENIA NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ. DOCIERAJĄ 
DO NAS ŚWIADECTWA KOBIET, KTÓRE W PRZESZŁOŚCI ZABIŁY SWOJE DZIECKO... I CHOĆ POJAWIŁY SIĘ W ME-
DIACH PROABORCYJNYCH PRÓBY ZDYSKREDYTOWANIA FILMU, A  NAWET JEGO BOJKOT, POLACY MASOWO 
OGLĄDAJĄ NIEPLANOWANE.

NOWE ŻYCIE JEST 
MOŻLIWE! 

„Aborcja – takie krótkie 
i  ostre słowo. Krótkie jak sam 
zabieg. Krótkie jak łyknięcie 
tabletki. A co jest potem? Zwo-
lennicy aborcji, a szczególnie ci, 
którzy mają w  tym konkretny, 
bo finansowy interes, mówią, 
że na tym się kończy i „problem” 
z  głowy. TO NIE JEST PRAWDA! 
Jestem wdzięczna Bogu, że po-
wstał film, który zdemaskował 
te kłamstwa, wydobył PRAWDĘ, 
która sama się broni. 

Życie – jest wartością, której 
nie wycenia się w  pieniądzach. 
Film Nieplanowane obejrzałam 
w wielkim napięciu. 

Sama przeżyłam w młodości 
aborcję, a  wspomnienie o  tym 
zdarzeniu oraz wszystkie strasz-
ne chwile i  emocje jej towarzy-

szące uśpiłam, zamroziłam – tak 
jak Abby, bohaterka filmu. Myślę, 
że człowiek tak robi, aby prze-
trwać. Tak jak Abby przez 20 lat 
w  swojej głowie tłumaczyłam 
sobie, że tak trzeba było zrobić, 
aby się nie wiązać z  kimś, kogo 
nie kocham, aby nie zmarnować 
sobie życia, aby skończyć studia. 
Tak jak Abby nie zostałam nawet 
poinformowana o skutkach i za-
grożeniach. Lekarz nie dotknął 
nawet pieniędzy tylko wysunął 
szufladę, do której wrzuciłam 
sporą sumę – połowę dał on – oj-
ciec mojego dziecka, drugą wy-
kombinowałam ja. Oboje mamy 
na rękach krew naszego dziecka! 
Mężczyzna powinien bronić! Być 
rycerzem! Walczyć! Lekarz powi-
nien ratować życie – nie odbie-
rać! Czułam złość na tego lekarza 
w  filmie – jak on mógł tak bez-
względnie powiedzieć „zawsze 

tak uciekają przed ssakiem”! Ale 
teraz czuję jak bardzo jestem 
zła na mojego lekarza! Ja byłam 
głupią, młodą dziewczyną, a  on 
ostatnią osobą, mężczyzną, au-
torytetem w  sprawach zdrowia 
i życia, który mógł uratować moje 
dziecko! Dlaczego nie powiedział 
mi choć pół prawdy o możliwych 
konsekwencjach? Czy zrobiłby to 
samo swojej córce?

Ocknęłam się po 20 latach 
– CO JA ZROBIŁAM! Huczy w gło-
wie! Nie da się tego zmienić, 
cofnąć! Przeżyłam wszystko, co 
mieści się w  pojęciu syndromu 
poaborcyjnego... Mój syn miałby 
teraz 27 lat, byłby mężczyzną, 
może ojcem, może prawdziwym 
rycerzem... Ale nie urodził się... 

Gdyby nie Bóg, który z  całą 
mocą okazał mi swoje miłosier-
dzie, może i mnie już by tu nie 
było...

Ale jestem! I  chcę wykrzy-
czeć to, co w  tym filmie też 
wybrzmiało, że tylko Bóg może 
wyprowadzić dobro z  najwięk-
szego zła! Tak było ze mną! Prze-
żyłam rekolekcje Winnica Ra-
cheli „Uzdrowienie po aborcji”, 
gdzie z mocą Bożego Słowa Je-
zus przemieniał moje serce z ka-
mienia w żywe i bijące – bijące 
z nową siłą, mocą Jego miłości! 
Tak jak Abby – napisałam list do 
mojego synka, płakałam, prze-
praszałam, drżałam, a  z  każdą 
łzą czułam, jak rozkrusza się 
moje serce, a  Jezus rozpala je 
i wypełnia nadzieją i miłością! 

Nowe życie jest możliwe! 
Synku, módl się za mną, abym 
już nic nie nawywijała, bo chcę 
się z tobą spotkać w niebie!

Anna – całkiem nowa!”.

KS. JANUSZ CHYŁA     
Po zakończeniu filmu 
#Nieplanowane odczu-
łem wdzięczność wobec 
Kościoła katolickiego, któ-
ry broni ludzkiego życia, 
dumę z  tego, że jestem 
księdzem, potrzebę jeszcze 
większego zaangażowania 
w  obronę życia dzieci oraz 
kobiet przed konsekwen-
cjami #aborcja

ANNA MARIA PUDEŁKO AP
#Nieplanowane Właśnie 
wróciłam z  filmu. Film 
z  KLASĄ! Mocny, a  jedno-
cześnie niesamowicie deli-
katny. Nikogo nie potępia, 
z nikim nie walczy... Walczy 
tylko o  Prawdę, o  Życie, 
o Bezbronnych, o sumienia 
matek i  ojców... Naprawdę 
warto obejrzeć!

K
Świeżo po #Nieplanowane 
z córką – nastolatką, trochę 
ironicznie nastawioną do 
filmu... Jej opinia – „No, nie-
zły” – powiedziała, wyciera-
jąc chusteczką łzy... Najlep-
sza recenzja!

FRANCESCA
Wróciłam z  kina, wstrzą-
śnięta. Liczę, że film #Nie-
planowane trafi do TVP. 
Pokazano, jak działa ten 
przemysł śmierci, kto go 
finansuje, jak okłamuje się 
młode dziewczyny. Żyjemy 
w  podłym świecie... jeszcze 
nigdy nie płakałam w kinie, 
do dzisiaj.

BARBARA NOWAK
„Nieplanowane”. Moje wspo-
mnienie. Czasy komuny. Gab. 
ginekologa. Lek –  jest pani 
w  ciąży. Ma pani już dziec-
ko? Ja – tak, córeczkę. Lek 
– to co, usuwamy to? Byłam 
w  szoku! Lek. chciała zabić 
moje DZIECKO! Totalitarne 
ideologie, czy to komuna, 
czy gender, podobnie trak-
tują człowieka. 

MARIA CZARNECKA
Dawno temu. PRL. Moja 
pierwsza, wymarzona cią-
ża i  pierwsza wizyta u  gi-
nekologa. Polecony lekarz 
w  szpitalu położniczym, 
przyjmuje mnie w  sali, 
gdzie położne golą rodzące. 
Na wdechu: – No tak, ciąża, 
siódmy, ósmy tydzień. To 
jak? Utrzymujemy? Tydzień 
w szoku. Nie wróciłam tam.

SIERŻANT
Ja też miałem się nie uro-
dzić. Mama była już po 
dwóch „cesarkach”. Paru 
lekarzy mówiło, że trzeciej 
nie przeżyje i  że dziecko 
trzeba usunąć. Nie zgodziła 
się. Lekarz: „To Pani nie jest 
żal 2 dzieci, które osieroci?”. 
Urodziła mnie i  przeżyła. 
Dziękuję, Mamo!

ANTEK 
Polecam #Nieplanowane. 
Nie jestem znawcą, konese-
rem. Pewno mógł być inny, 
lepiej zagrany, ze spraw-
niejszym scenariuszem czy 
jak to zwał. Mnie „zanie-
mówił”. Przeraził zaplano-
wanym, doreżyserowanym 
do końca, w  każdym deta-
lu „przemysłem zabijania”. 
Przerażające.

PIOTR KIENIEWICZ MIC 
Obejrzałem #Nieplanowane 
– na sali na ok. 200 osób było 
123 widzów. Po filmie cisza. 
I  łzy niemal we wszystkich 
oczach. Nie da się tego fil-
mu odzobaczyć, a zobaczyć 
trzeba koniecznie.

KS. MAREK JAN PYTKO
Obejrzałem #Nieplanowa-
ne. Pokazuje on dobitnie, 
jak wielkim kłamstwem jest 
stwierdzenie, że aborcja to 
„wybór”, że to z  troski i dla 
dobra kobiet, że to chęć po-
mocy nastolatkom w  cią-
ży. Doradzanie, zmuszanie 
do aborcji to wyrządzanie 
największej krzywdy żonie/
dziewczynie/córce.

RAFAEL FILM
Fragment listu, który otrzy-
mują kina grające #Nie-
planowane:  „W  imieniu 
wszystkich kobiet pragną-
cych mieć wybór, proszę 
Państwa o  usunięcie «Nie-
planowanych» z  repertu-
aru”. Logika, która byłaby 
śmieszna, gdyby nie była 
tak bardzo Orwellowska.

ANIAFRANIA
#Nieplanowane Byłam, wi-
działam. Nie przypuszcza-
łam, że mnie, która wie, że 
aborcja to zabijanie, mat-
kę dorastających dzieci, 
pielęgniarkę operacyjną, 
która na codzień obcuje ze 
śmiercią – poruszy aż tak... 
Płakałam jak dziecko. Pole-
cam! Dodam tylko, że kino 
pełne.

wpatrywałem się w  tą kończynę 
w szczypcach. Kiedy przeprowadza 
się takie aborcje, trzeba dokładnie 
poukładać części dziecka i  – choć 
to makabryczne – musisz „poskła-
dać” dziecko z  powrotem, upew-
nić się, że niczego nie brakuje, że 
masz dwie ręce, dwie nogi i  inne 
części. Jeśli tego nie zrobisz, twoja 
pacjentka wróci z  infekcją, krwo-
tokiem lub martwa. Więc dokoń-
czyłem tę aborcję. Wiem, że brzmi 
to niewiarygodnie, ale po tylu la-
tach, po 1200 aborcjach, po ponad 

100 późnych aborcjach spojrzałem 
na tę część ciała na stole i  pierw-
szy raz w życiu nie zobaczyłem „jej 
wspaniałego prawa do wyboru” ani 
tego, że jestem świetnym lekarzem, 
który rozwiązał jej problem, ani na-
wet 800 dolarów, które zarobiłem 
w  kwadrans. Zobaczyłem tylko 
czyjegoś syna albo córkę! I to mnie 
uderzyło! Było ze mną jak z  Abby. 
Właśnie pochowałem swoją córkę 
i  przyszedł do mnie ktoś, oferując 
pieniądze za zabicie swojego syna 
albo córki..., a ja się zgodziłem.

FILM „NIEPLANOWANE”  DOTYKA LUDZKICH SERC

 Dr Anthony Levatino,    
 ginekolog położnik  

 z czterdziestoletnim  
 stażem, dokonał ponad  

 1200 aborcji, w tym  
 ponad 100 późnych,  

 nawrócił się i teraz  
 działa na rzecz obrony  

 życia; w filmie zagrał  
 lekarza dokonującego  

 aborcji

ZORGANIZUJ POKAZ FILMU NIEPLANOWANE  
W KINIE! TO NIE JEST TRUDNE!

Zapraszamy parafie, wspólnoty, szkoły do organizowania pokazów grupo-
wych filmu Nieplanowane w kinach. Jeśli tylko zbierze się grupa kilkudziesięciu 
osób chętnych do zobaczenia filmu, niemal każde kino (nawet takie, które nie ma 
tego filmu w regularnym repertuarze) zorganizuje dla niej specjalny seans. Wy-
starczy się skontaktować z wybranym kinem i zapytać o szczegóły lub poprosić 
o pomoc dystrybutora. Wszelkie kontakty i informacje na ten temat znajdują się 
na stronach: www.NieplanowanwWPolsce.pl i www. rafaelfilm.pl.

Do dzieła! Ten film powinien zobaczyć każdy!

Świadectwa 
pochodzą z portalu 
społecznościowego 

Facebook.
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Nawiązać i pielęgnować osobistą  

Weronika Kostrzewa Radio Plus

„Nikt drzwi nie otworzy, nikt wody nie poda. W końcu się litował po-
czciwy gospodarz” – to fragment książki mojego dziecka o św. Jó-
zefie, a w tym wypadku o losie Świętej Rodziny w Betlejem. Znamy 

finał tej historii. Przez cały grudzień będziemy żyć losami tej trójki. Dołożymy 
do tego nasze postanowienia, wyrzeczenia. Na tej liście mniej słodyczy, 
roraty, pomoc ubogim itd. A gdybyśmy tak postarali się zrobić tutaj 
małe, lepsze Betlejem? Takie z otwartymi drzwiami, z podawaniem 
wody? Piszę te słowa, doświadczając ludzkiej obojętności bardzo 
dotkliwie. Mój monstrualny brzuch ciążowy, spłycony oddech, opie-
ranie się o ściany, by nie zemdleć, nie napotykają na gesty z kate-
gorii „przepuszczę panią, proszę sobie usiąść”. Śmiem mniemać, że 
zobojętnienie wobec osób starszych, chorych czy niepełnospraw-
nych jest jeszcze większe. W końcu słodki bobas w brzuchu cza-
sem nakłoni kogoś do odrobiny empatii. Może właśnie o to chodzi 
w przygotowaniu na Narodzenie Jezusa, by obojętność mieszkań-
ców Betlejem nie była naszym udziałem. 

fot. arch. W
. Kostrzew

y

Szkoda, że tak niewiele wie-
my o Dobrym Łotrze. Tra-
dycja podaje, że miał na 

imię Dyzma, a z relacji Ewange-
listy Łukasza dowiadujemy się 
dziś, że był złoczyńcą. Nie wie-
my jednak, jakiego konkretnie 
zła się dopuścił. Jedno wiemy: 
w  przeciwieństwie do Jezusa 
ani on, ani jego towarzysz nie 
doświadczyli cierpienia krzyża 
niezasłużenie. Dyzma zresztą 
sam to przyznaje, gdy mówi: 
,,Odbieramy przecież słuszną 
karę za nasze uczynki”.

Zdumiewające jest to, że 
mimo, iż obaj wiedzieli o tym, że 
Jezus jest Mesjaszem, przyjmują 
tę prawdę bardzo różnie. Przy-
wołana scena utwierdza nas 
w tym, że sama wiedza na temat 
osoby Jezusa nie wystarcza. Nie 
wystarczy wiedzieć, że On jest 
Bogiem. To za mało. Zresztą taką 
wiedzę ma nawet szatan. 

Człowiek zaproszony jest do 
czegoś więcej. Powinien zrobić 
krok naprzód i  nawiązać z  Je-
zusem osobistą relację. Trzeba 
umieć (albo przynajmniej pró-
bować) z  Nim rozmawiać. Zły 
Łotr zupełnie tego nie potrafił. 
A  może zwyczajnie nie chciał? 
Zamiast skruchy i poczucia winy 
pokazał swoją butę i daleko idą-
cą ignorancję. A przy tym obna-
żył swoją niewiarę. 

Tak to już jest, że człowiek 
–  nawet w  obliczu zbierania 

bolesnych konsekwencji swojej 
własnej głupoty, zatwardzia-
łości serca i  grzesznego życia 
– może za wszystkie trudne 
doświadczenia obwiniać Pana 
Boga. W  swojej wolności mo-
żemy pójść aż tak daleko. Mo-
żemy dojść do absurdu i zacząć 
winić Boga za nasze własne 
błędy, które prędzej czy później 
rodzą bardzo określone kon-
sekwencje. Dyzma doskonale 
zrozumiał tę lekcję, dlatego był 
pokorny. Drugi z łotrów z tej ka-
techezy o  Bożym Miłosierdziu 
niczego nie zrozumiał.

Znamienne, że w ikonografii 
Kościół przedstawia Dobrego 
Łotra bardzo różnie. Czasem na 
obrazach czy witrażach można 
zobaczyć go jako młodzieńca, 
innym razem jako mężczyznę 
w  dojrzałym wieku. Jeszcze 
kiedy indziej jako starca, z prze-
pasanymi opaską biodrami lub 
krótką tuniką. Ta różnorodność 
sposobów ukazywania Dyzmy 
ma swoją wymowę. 

Uświadamia nam, że każdy 
człowiek – niezależnie od wie-
ku – wezwany jest do ciągłego 
pielęgnowania osobistej relacji 
z Bogiem. Takiego pielęgnowa-
nia, które kiedyś, nawet w obli-
czu trwogi konania, pozwoli nie 
zwątpić w Jezusa i w Jego bez-
graniczne miłosierdzie. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. (…) 
Był nad Nim napis w języku greckim, łacińskim 
i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze 
złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: 
«Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie 
i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 
– sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za 
nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: 
«Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

„Mężczyzną i  niewiastą 
stworzył ich”, a  potem obda-
rował potomstwem. A  parę 
wieków później wezwał 
w  czwartym przykazaniu 
Dekalogu: „Czcij ojca swe-
go i matkę swoją”. Podwójny 
obowiązek miłości i  szacun-
ku istnieje tylko wobec Boga 
i  rodziców. Na pierwszym 
miejscu cześć wobec Boga, 
na drugim – wobec rodziców.

Biblijne odniesienie słowa 
„ojciec” – poza znaczeniem cie-
lesnym – może dotyczyć też 
dziadka, pradziadka lub przodka. 
W  sensie szerszym stosowano 
ten termin także na określenie 
nauczycieli, proroków, kapła-
nów, opiekunów czy doradców. 
Z  kolei termin „matka”, poza 
odniesieniem fizycznym, może 
oznaczać również teściową. 

„Czcij” to znaczy uznaj, że 
ktoś jest ważny, znaczący, wiel-
ki, oddaj mu cześć, szacunek, 
poważaj, szanuj, ceń. Chodzi 
więc o należny szacunek, który 
„wynika z wdzięczności wobec 
tych, którzy przez dar życia, 
swoją miłość i  pracę wydali 
na świat dzieci i  pozwolili im 
wzrastać w  latach, w  mądrości 
i w łasce” (KKK, 2215). Stąd waż-
ne, „aby w  każdym domu była 
Biblia i by była przechowywana 
w  sposób godny, by można ją 
było czytać i posługiwać się nią 
w  modlitwie” (Verbum Domi-
ni,  85). Dzięki temu będziemy 
mogli, jak Jezus, czynić postępy 
w mądrości i łasce. 

Zdarza się jednak, że Chry-
stus ma w  naszych rodzinach 
wielu podziwiających Jego na-
ukę, ale mało z nas chce tą nauką 
żyć, by osiągnąć świętość. Ksiądz 
prof.  Stanisław Urbański zauwa-

ża, że „Im pełniejsza miłość do 
Boga w Chrystusie, tym większy 
postęp w  świętości rodziców, 
a  tym samym większa miłość 
wobec dzieci i troska o ich uświę-
cenie. Stąd też osobiste zjedno-
czenie w miłości z Bogiem rodzi-
ców staje się źródłem uświęce-
nia członków rodziny, ponieważ 
wychowanie dzieci jest współ-
pracą z  łaską Boga”. W  ramach 
wychowania rodzice powinni też 
upominać swoje dzieci. Unikanie 
tego typu rodzicielskich inter-
wencji, by nie narażać dziecka na 
stres, to prosta droga do wycho-
wawczej katastrofy.

Wezwanie płynące z  zacho-
wania czwartego przykazania 
domaga się także „okazywa-
nia czci, miłości i  wdzięczności 
dziadkom i przodkom. Obejmu-
je wreszcie obowiązki uczniów 
względem nauczycieli, pracow-
ników względem pracodawców, 
podwładnych względem przeło-
żonych, obywateli względem oj-
czyzny. Przykazanie to obejmuje 
obowiązki rodziców, opieku-
nów, nauczycieli, przełożonych, 
urzędników państwowych, rzą-
dzących, wszystkich tych, którzy 
sprawują władzę nad drugim 
człowiekiem lub nad wspólnotą 
osób” (KKK, 2199).

Dzieci mają zachować troskę 
o  dobre imię swoich rodziców, 
„przykrywanie” ich wad, słucha-

nie ich napomnień, przyjmowa-
nie wskazówek i  naśladowanie 
w  dobrym postępowaniu. To 
przykazanie przypomina „dzie-
ciom już dorosłym o  ich odpo-
wiedzialności wobec rodziców. 
W miarę możności powinny one 
okazywać im pomoc materialną 
i moralną w starości, w chorobie, 
samotności lub potrzebie” (KKK, 
2218). W  przypadku, gdyby ro-
dzice nie spełniali swojej roli, jak 
porzucenie dziecka, przemoc 
fizyczna, warto szukać stosow-
nej pomocy ludzkiej, jak rów-
nież modlić się do Boga o serce 
wolne od agresji, nienawiści czy 
żądzy odwetu, a  dla krzywdzi-
cieli o  nawrócenie i  ukorzenie. 
W  momencie śmierci dzieci 
są natomiast zobowiązane do 
urządzenia rodzicom godnego 
pogrzebu i  zachowania przepi-
sanego czasu żałoby.

A  co, jeśli dzieci odejdą od 
Boga i  Kościoła? Warto wtedy 
uzbroić się, jak ojciec syna mar-
notrawnego, w  cierpliwość. 
I  jak św. Monika zanosić do 
Boga ufną modlitwę połączoną 
z  bólem serca i  łzami bezrad-
ności oraz wspierać dobrym 
słowem i  życzliwą obecnością. 
Nie wystarczy więc asekuracyj-
ne stwierdzenie: „Jest dorosły; 
wie co, robi; jego sprawa”. Bo to 
prosta droga donikąd.

Ks. Leszek Smoliński

Ewangelia wg św. Łukasza 23,35-43 
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relację z Bogiem Ojciec i matka

fot. Pixabay

Polecamy na prezenty świąteczne dla najbliższych. Zadzwoń i zamów:

39,90
KS. EDWARD STANIEK

Z NARODZENIEM JEZUSA BYŁO TAK 
(ALBUM Z PŁYTĄ CD KOLĘDOWĄ)

Zapewne o wielu zdarzeniach związanych z narodzeniem Jezusa nigdy się nie do-
wiemy. Nie wolno jednak rezygnować z próby poznania tajemnicy Wcielenia. Ten 
album to jeden z najlepszych przewodników prowadzących do prawdy biblij-
nych przekazów! Autor, komentując fragmenty z Ewangelii, przybliża realia ży-
cia w Palestynie w czasach narodzenia Jezusa, opowiada o zwyczajach, wyja-
śnia niezrozumiałe zwroty i pokazuje, jak słowa Pisma Świętego odnoszą się do 
naszej, współczesnej sytuacji.

RAFAEL, 20,5x29, s. 112, twarda

KOD: 250789

MAREK BALON

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.  
BIOGRAFIA
W jubileuszowym, monumentalnym wydaniu zaprezentowano pełną ilustrowaną biografię 
św. Jana Pawła II. Rzetelność opisów, mnogość faktów współgra ze wspaniałą artystycz-
ną oprawą. Niezwykłym i unikatowym jego walorem są niepublikowane wcześniej fotografie, 
ukazujące miejsca, z którymi związany był Karol Wojtyła. Biografia św. Jana Pawła II to dla 
każdego chrześcijanina lekcja pobożności i mocy płynącej z zawierzenia Chrystusowi.

RAFAEL, 21x27,5, s. 384, twarda (wydanie albumowe)

KOD 889713

89,90
99,00

5,90

HIT!

JUBILEUSZOWY RÓŻANIEC PAPIESKI.
PAMIĄTKA 100-LECIA URODZIN 
ŚW. JANA PAWŁA II
Specjalnie zaprojektowany jubileuszowy różaniec pamiątkowy dla 
uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

KOD: S0150G

Na zaprojektowanym 
na tę okoliczność 

łączniku –  pamiątkowe 
inskrypcje i daty, 

wizerunek świętego 
oraz herb papieski. 

29,90
HISTORIA PRAWDZIWEGO 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Książka przybliża osobę biskupa Mikołaja. W ciekawy sposób 
opowiada o jego życiu, wielkich dokonaniach i cudach. Wyja-
śnia, skąd wzięła się tradycja obdarowywania prezentami. Po-
zwala zrozumieć dzieciom, że najcenniejszy i dający najwięk-
szą radość jest podarunek dany prosto z serca.

RAFAEL, 17,6x26, s. 32, miękka

KOD: 250758

14,90CZEKOLADA PRAWDZIWEGO  
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W okresie przedświątecznym w tonach słodyczy odwołujących się 
do mikołajowej tradycji nie ma szans znaleźć jednego wyrobu, któ-
ry prezentowałby św. Mikołaja, biskupa Mitry. Dlatego zleciliśmy 
stworzenie tabliczki przepysznej, prawdziwej mlecznej czekola-
dy jednej z czołowych polskich wytwórni słodyczy z wizerunkiem 
prawdziwego św. Mikołaja. Wraz z czekoladą karta przybliżająca 
jego postać. Powstał w ten sposób nie tylko znakomity upominek, 
ale też słodkie narzędzie popularyzacji tego świętego.

KOD: CZEK01 

HIT!

tel.: 661 128 006
Wysyłka za pobraniem kurierem lub pocztą.  

Koszt wysyłki każdej paczki (kurier, poczta) to tylko 9,90 zł. 

mailto:recki@pijarzy.pl
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WARTOŚĆ MODLITWY
Kościół nieraz modli się w intencji alkoholików, samotnych, bezdomnych, chorych, dusz czyśćcowych, 

jednak dla mnie taka modlitwa jest dość trudna. Modlę się w tych intencjach, ponieważ wiem, że może 
to pomóc tym osobom przy moim niewielkim wysiłku, jednak w sercu tak naprawdę na tym średnio mi 
zależy, nie ma to dla mnie takiego znaczenia (może to dlatego, że takie intencje są zbyt ogólne). Waż-
niejsze są dla mnie modlitwy w intencjach moich własnych lub najbliższych. Może to trochę egoistycz-

ne, ale tak po prostu jest. Stąd moje pytanie: Czy takie modlitwy mają w ogóle jakąś wartość?

       Odpowiedzi na pytania Czytelników – ks. Leszek Smoliński

Odpowiedź na tak postawione py-
tanie zacznę od słów stanowią-
cych część wywiadu z abp. Grze-

gorzem Rysiem, metropolitą łódzkim, 
który ukazał się 24 października 2019  r. 
Przewodniczący Zespołu ds. Nowej 
Ewangelizacji przy Konferencji Episkopa-
tu Polski stwierdził m.in.: „Bóg gromadzi 
ludzi, których wzywa do jakiejś relacji 
ze Sobą i buduje z nich Lud Boży. Prze-
żywamy więc wiarę osobiście, ale we 
wspólnocie. Objawienie judeochrześci-
jańskie jest wielkim protestem przeciw-
ko sprywatyzowaniu wiary. (...) Jeśli wia-
ra ta w moim życiu jest doświadczeniem 
istotnym i widzę, że w jakiej mierze mnie 
buduje jako człowieka, w  jakiej mierze 
zasadza się na niej moje szczęście w ży-
ciu, to tym chcę się dzielić”. 

Wiara natomiast wymaga osobistej 
relacji z  Bogiem, której wyrazem jest 
modlitwa. W  szkole, jaką jest Kościół, 
poznajemy Pana, uczymy się miłości do 
Niego i  naśladowania Go w  codzien-
nym życiu. Ta miłość wyraża się i rozwi-
ja w modlitwie i przez modlitwę, która 
ukazuje nasz stosunek do Boga przez 
Jezusa w Duchu Świętym. Jest to wejś-
cie w żywą relację z Bogiem, której owo-
cami są: nowa wrażliwość, możliwość 
duchowego rozwoju, ewangeliczne 
pojmowanie rzeczywistości i  otwiera-
nie się na działanie Boga w naszym ży-
ciu. Ten, kto się modli, przestaje już żyć 
dzięki sobie, o  swoich własnych siłach 
i dla siebie. 

Paolo Curtaz w książce pt. Modlitwa 
chrześcijańska (Częstochowa 2012) za-

uważa: „Możemy prosić o pomoc, o ra-
tunek, o  potrzeby duchowe i  material-
ne. Bóg nie zawsze odpowiada tak jak 
oczekujemy, ponieważ nie traktuje nas 
jako ludzi do niczego niezdatnych, nie 
zawiązuje nam sznurowadeł u  butów, 
jak to robimy naszym dzieciom, lecz 
wspiera nas w rzeczach, które potrafimy 
zrobić sami, pomaga nam znaleźć roz-
wiązanie oraz zmierzyć się z problema-
mi. (...) Modlitwa wstawiennicza polega 
na prośbie za innych. Jednoczy nas ona 
z  modlitwą Jezusa, który wstawia się 
u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczegól-
ności za grzeszników. (...) Bycie uczniami 
Chrystusa pozwala nam naśladować Go 
w modlitwie za innych. Prośba za siebie 
jest rzeczą dobrą, jeśli prosimy o dobre 
sprawy. Prośba o  dobre rzeczy dla in-

Mam nadzieję, że wiecie, 
jak ważny dla nas film 
wszedł właśnie do kin. 

Mam tu na myśli „nas” jako człon-
ków żywego Kościoła oraz „nas” 
współczesnych ludzi, którzy tak 
zażarcie debatują dziś nad war-
tością ludzkiego życia. Pokładam 
nadzieję, że macie wystarcza-
jąco odwagi, aby go obejrzeć. 
Dlaczego „odwagi”? Ponieważ 
Nieplanowane, czyli historia 
Abby Johnson – byłej dyrektorki 
Planned Parenthood –  to pro-
dukcja, o  której powstaniu już 
same plotki budziły przerażenie. 
O  której w  Polsce zawczasu na-
pisano niepochlebne recenzje, 
zanim jeszcze trafiła do kin. Która 
w wybranych krajach, mimo gło-
szonym dziś tak głośno hasłom 
wolności, po prostu nie została 
dopuszczona do kinowego obie-
gu (przykładem takiego kraju 
jest Kanada). Pewne środowis-
ka doskonale wiedziały, z  czym 
wiąże się dla nich film Niepla-
nowane. Zły z  daleka wyczuwa 
zagrożenie, a  nic tak nie budzi 

w nim grozy, jak prawda. Ten film 
budzi strach, bo pokazuje, czym 
jest aborcja i kim są ludzie zwią-
zani z  przemysłem aborcyjnym. 
Przedstawia się w  nim wiedzę 
naukową, o  którą toczy się dziś 
tak zażarta walka pod płaszczy-
kiem wolnoś ciowych ideologii. 
A  przecież mamy do czynienia 
z  prostym faktem: ludzkie, bez-
bronne życie i śmierć, któ-
ra mu grozi, jeśli ktoś 
tak zadecyduje.

Z całego ser-
ca zachęcam: 
obejrzyjcie 
Nieplanowa-
ne i  przeko-
najcie się, 
że bycie 
przeciw-
ko życiu 
to życie 
w strachu 
przed... 
prawdą.

Strach przed...          ks. Tomasz Kancelarczyk
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nych jest jeszcze lepsza: czyni nas po-
dobnymi do Chrystusa” (s. 43n).

Warto się również odwołać do wy-
tycznych Ogólnego Wprowadzenia 
do Mszału Rzymskiego (2004) w  od-
niesieniu do modlitwy powszechnej 
(OWMR,  70), której wezwania powinny 
obejmować cztery zasadnicze grupy: 
1. potrzeby Kościoła, 2. rządzących pań-
stwami i zbawienie całego świata, 3. lu-
dzi doświadczonych różnymi trudnoś-
ciami oraz 4. za miejscową wspólnotę. 

W Ewangelii możemy więc dostrzec, 
że Jezus rozszerza kategorię „bliźni”, 
która w judaizmie obejmowała jedynie 
najbliższe osoby. A założony przez Nie-
go Kościół podąża za wskazaniami swo-
jego Założyciela. 

ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ DOMINIKĄ SZKATUŁĄ, 
 ŚWIECKĄ MISJONARKĄ Z AMAZONII 

Jak to się stało, że Pani zosta-
ła misjonarką?

To wydarzyło się 37 lat temu. 
Byłam młoda i  szukałam sensu 
życia. Chciałam być potrzebna 
ludziom, którzy cierpią, prześla-
dowanym, ubogim, smutnym. 
Chciałam być aktywna w Kościele, 
a misje dają taką możliwość.

Zafascynował mnie Jezus. 
Byłam wręcz w  Nim zakochana. 
Zaczęłam szaleć dla Pana Boga 
i w 1982 r. udało mi się wyjechać 
na misje do Peru. Pracuję w Ama-
zonii Peruwiańskiej. Pomagałam 
już w dżungli trędowatym, byłam 
w  wioskach przy samej Amazon-
ce, a w tej chwili jestem w jej do-
rzeczach, nad rzeką Napo, blisko 
granicy z Ekwadorem. Jestem od-
powiedzialna za duszpasterstwo 
Indian.

Co daje Pani radość, kiedy 
jest Pani daleko od domu, 
Polski, rodziny?

Spotkałam tam ludzi ubogich, 
prostych, ale niezwykle radosnych. 
Razem dotykamy samego Boga. 
Oni są transparentni. W kontakcie 
z  nimi Boga widać jak na dłoni. 
To dla mnie ogromny zaszczyt, że 
mogę z  nimi być. Po siedmiu la-
tach pracy na misjach przeżyłam 
kryzys. Zaczęłam niejako się dusić. 
Zastanawiałam się, po co tam jes-
tem. Na szczęście udało mi się po-
wrócić do pierwszego zakochania 
w Jezusie i dalej służę ludziom. 

A jak wyglądają święta Boże-
go Narodzenia w dżungli?

Bardzo podobnie do naszych 
świąt, chociaż tam nie ma śniegu. 
W dżungli jest bardzo gorąco i wil-
gotno. Ludzie przygotowują kolację 

przy pierwszej gwieździe. Potem 
jest zabawa. Jeśli jest kapłan w wio-
sce, jest Msza Święta –  Pasterka. 
Tam, gdzie nie ma kapłana, organi-
zujemy liturgię słowa. Dzieje się to 
jednak nie o  północy, ale o  godz. 
19.00. Do kościoła przychodzi bar-
dzo dużo ludzi. Po liturgii wracają 
do domów i  jedzą kolację. Spoży-
wają wówczas ciasto drożdżowe 
z  bakaliami. Panie przygotowują 
ryby, dzikie świnki, a także kury. 

Po godz. 24.00 są czuwania 
przy figurce Dzieciątka Jezus, 
które zbierają mieszkańców 
w  jednym miejscu. Jest robiony 
specjalny ołtarz, ozdabiany pal-
mami. Całą noc ludzie śpiewają, 
tańczą, po prostu cieszą się, że 
narodził się Jezus. 

Dziękuję za rozmowę.
Jolanta Krzeszowiak

Zakochana w Bogu Jeden z najpiękniejszych kościołów pw. św. Barbary na świe-
cie – zabytek UNESCO –  wzniesiony został z  górniczej fundacji 
w latach 80. XIV w. w Kutnej Horze w Czechach. W miejscowości 
tej znajdowały się kopalnie srebra, a temtejsi górnicy nie chcieli, 
żeby ich świątynia była gorsza od kościołów w stołecznej Pradze.

Późnogotycki kościół z neogotycką fasadą to jedna z czterech 
budowli typu katedralnego w całych Czechach. Zaczęto go budo-
wać pod koniec XIV w., a obecny wygląd świątyni pochodzi z prze-
łomu XIX i XX w.

hb

Święta Barbara godnie uczczona

fo
t. 

ar
ch

. M
.D

. S
zk

at
uł

y

fo
t. 

H
. B

ej
da



listopad 201914 listopad 2019 15

KUPUJĄC CEGIEŁKĘ  OTRZYMUJĄ PAŃSTWO PREZENTY I WSPIERAJĄ  
FUNDUSZ WYDAWNICZY „DOBRYCH NOWIN”!

 Aby kupić cegiełkę, należy:
1.  Skontaktować się z biurem „Dobrych Nowin”:  kontakt 

w dni powszednie w godz. 10.00-14.00, tel.: +48 
12 411 14 52 w. 58 lub +48 515 766 172, albo wysłać 
zamówienie pod adres mailowy:  
jola@stowarzyszenierafael. pl. W zamówieniu 
mailowym/telefonicznym proszę podawać adres, pod 
który ma zostać wysłana przesyłka z zakupioną cegiełką.

30 złCEGIEŁKA

Pakiet pięciu otwieranych kartek 
świątecznych na Boże Narodzenie 

z kopertami; kartki  
w środku czyste  

(bez życzeń).

    
G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

CZYTAJ, WSPIERAJ, 
EWANGELIZUJ Z NAMI 

CODZIENNIE!

www.dobrenowiny.pl

Sudan to kraj prześlado-
wań chrześcijan. Czy uro-
dził się Ksiądz Biskup w ro-
dzinie katolickiej? Jaka 
była droga do kapłaństwa?

Zostałem katolikiem jako 
dorosły. Sudan w systemie kolo-
nialnym był podzielony na dwie 
części: protestancką i  katolicką. 
Niestety część, z  której ja po-
chodzę, była częścią wyznania 
protestanckiego. Dopiero kiedy 
mój ojciec przyjechał do miasta, 
dowiedzieliśmy się o  Koście-
le katolickim. Wtedy zacząłem 
uczęszczać do katechumenatu. 

Przyjąłem chrzest i przyszło po-
wołanie kapłańskie. Poszedłem 
do seminarium i  kiedy przyją-
łem święcenia kapłańskie, zos-
tałem wikarym i  proboszczem 
w  swojej rodzinnej parafii. Pra-
cowałem tam osiem lat. Po tym 
czasie zostałem odesłany, aby 
się uczyć w  Rzymie. W  grud-
niu zeszłego roku ukończyłem 
studia licencjackie i  doktorat. 
W kwietniu wróciłem do domu, 
a  w  maju Ojciec Święty Franci-
szek mianował mnie biskupem. 
Moja konsekracja miała miejsce 
cztery miesiące temu. 

Sudan Południowy to naj-
młodsze państwo na świe-
cie. Kościół jest tam ogrom-
nie prześladowany. 

Kościół w  Sudanie cierpi 
od lat. Przez 50 lat walczyliśmy 
z  własnymi braćmi i  z  muzuł-
manami. Osiem lat temu było 
referendum, w którym zdecydo-
waliśmy się odłączyć od Sudanu 
Północnego. U  nas większość 
stanowią chrześcijanie, a na pół-
nocy – Arabowie i muzułmanie. 
Ciężko było żyć razem z nimi. 

Kiedy Sudan Południowy zos-
tał nowym, niezależnym, pań-

stwem, skończyły się problemy 
na tle religijnym. Niestety, wów-
czas rozpoczęła się wojna pomię-
dzy mieszkańcami Sudanu, która 
wybuchła na tle politycznym. Lu-
dzie zaczęli żyć z karabinami w rę-
kach. Zniszczono niemal wszyst-
ko: szkoły, kościoły. Politycy nie 
potrafią się dogadać i  to oni od-
powiadają za wojnę. Niestety, jej 
skutki odczuwają miliony osób. 

Populacja Sudanu Południo-
wego jest bardzo mała. Liczy 
około 13 milionów ludzi. Jednak 
połowa z nich to uchodźcy poza 
Sudanem. Tak wygląda sytuacja 

Co oznacza zwrot „mieć 
kogoś lub coś na oku”? 
Strzec, obserwować, 

opiekować się, bronić, pilno-
wać, dozorować! W  czasach, 
kiedy normalna rodzina jest 
pod ostrzałem, Matka Boża 
nie przestaje mieć jej na oku. 
I to całkiem dosłownie!

Od 1979 r. peruwiański inży-
nier dr Jose Aste Tönsmann nie-
zwykle skrupulatnie bada oczy 
Maryi z Guadalupe z Jej wizerun-
ku, który w tajemniczy, niewytłu-
maczalny dla nauki sposób poja-
wił się na tilmie – noszonym przez 
Indian płaszczu. Na maleńkich 
rogówkach (oczy mają 8 i 7 mm 

średnicy) Dziewicy, dokonując 
ich 2500-krotnego powiększenia, 
za pomocą cyfrowej analizy kom-
puterowej i  dzięki zastosowaniu 
specjalnych procedur optycz-
nych i matematycznych dostrzegł 
odbicie aż 13 postaci. W pierwszej 
scenie, która zdaniem naukowca 
przedstawia moment, w  którym 
św. Juan Diego rozwija swoją til-
mę przed biskupem, oprócz ich 
obu znajdują się jeszcze cztery 
inne osoby: siedzący Indianin, 
tłumacz, kobieta o  ciemnej kar-
nacji i brodaty Hiszpan (Sebastian 
Ramirez de Fuenleal). Ciekawsze 
jest jednak to, co naukowiec za-
uważył na tęczówce. W centrum 

i ma ona wpływ na Kościół. Lu-
dzie szukają ratunku w Kościele. 
Stracili wiarę w polityków. 

Ojciec Święty Franciszek 
wezwał polityków Sudanu i  ca-
łował ich stopy, prosząc, aby 
przywrócili pokój w  Sudanie. 
Modlimy się o ten pokój, o to, by 
ludzie odzyskali godność. Pokój 
to dziś najważniejsza rzecz, któ-
rej potrzebują ludzie w Sudanie 
Południowym. 

Jak wygląda sytuacja dzieci 
w Sudanie Południowym? 

W czasie wojny cierpią wszys-
cy: dzieci, kobiety i  starsi. Sytu-
acja dzieci jest jednak drama-
tyczna. Wiele z nich jest sierota-
mi, wiele umiera z powodu głodu 
lub braku pieniędzy na leczenie. 
Rodziców nie stać, żeby kiedy są 
chore, zawieźć je do szpitala. Bar-
dzo trudna jest też sytuacja, jeśli 
chodzi o edukację. Tysiące dzieci 
nie chodzi do szkoły, bo ich na to 
nie stać. Tylko Kościół troszczy 
się o szkolnictwo, natomiast ma-
jąc mało środków, nie jest w sta-
nie wypełnić tej luki. Czternasto-
letnie dziewczynki często zostają 
już matkami. Jedna ze szkół pro-
wadzonych przez Kościół została 
zniszczona. W  tej szkole uczyło 
się ponad tysiąc dzieci. W  wielu 
miejscach nie ma szpitali, nie ma 
jedzenia, nie ma niczego, co jest 
konieczne do życia.

Jakiś czas temu Sudan 
Południowy nawiedziła 

 susza, teraz jest powódź. 
Czego najbardziej Wam 
brakuje? Czego potrzebu-
jecie do poprawy sytuacji?

Jak już wcześniej mówiłem, 
w dużej mierze w Sudanie Połud-
niowym życie zostało zniszczo-
ne przez wojnę. Miasta, budynki 
zos tały zniszczone. Teraz przyszły 
klęski żywiołowe. Powódź znisz-
czyła wszystko, co zostało. Ludzie 
z wielu miejsc musieli być ewaku-
owani i  potrzebują wszystkiego: 
namiotów, zdatnej do picia wody, 
jedzenia, leków. Nie ma miejsc do 
spania. Brakuje wszystkiego. Poja-
wiło się wiele chorób – w wodzie 
są martwe zwierzęta, a ludzie, nie 
mając innej możliwości, myją się 
w niej, a nawet ją piją. 

Czy jest jakaś nadzieja dla 
Sudanu Południowego?

Jedynym źródłem nadziei dla 
ludzi jest Kościół. To Kościół szuka 
pieniędzy na żywność, szpitale, 

na wszystko, co jest potrzebne 
ludziom do normalnego funkcjo-
nowania. Kościół jest właściwie 
ostatnią ostoją ludzi chorych, 
biednych, przerażonych tragicz-
ną sytuacją, w której się znaleźli. 

Sudan Południowy powinien 
być bogaty, ponieważ mamy 
ropę. Niestety, fundusze są roz-
rywane przez polityków, którzy 
kupują karabiny, żeby strzelać 
do ludzi. Nasz kraj trawi korup-
cja. Politycy za skradzione pie-
niądze kupują domy w Australii, 
w Europie, w Ameryce. Rząd ma 
pieniądze, ale nie przeznacza 
ich na pomoc humanitarną. 

Jako Konferencja Episkopatu 
Sudanu Południowego staramy 
się naciskać na rząd. To ja zadzwo-
niłem do rządu Sudanu Południo-
wego, aby poinformować o  ka-
tastrofie, jaka nas dotknęła. Pre-
zydent podjął inicjatywę i  ogłosił 
stan wyjątkowy. To była również 
inicjatywa księży biskupów Suda-

nu Południowego, żeby przywieźć 
prezydenta kraju do Watykanu.

Kościół to jest ta instytucja, 
która niesie przesłanie nadziei. 
Zawsze mówię do moich ludzi: 
„Jutro będzie lepiej”. Wspólnie 
modlimy się o to, żeby wojna się 
skończyła. Widzę dużą nadzieję 
dla Kościoła – potencjał, który 

w nim tkwi, jest wielki, potrzebu-
je jedynie warunków do rozwoju.

Jak my, Polacy, możemy 
Wam pomóc? 

Po pierwsze, módlcie się 
i  uświadamiajcie ludzi, mówcie, 
jaki problem mają mieszkańcy 
Południowego Sudanu. Potrzeb-

na jest także pomoc materialna. 
Nie możemy się tylko modlić, 
kiedy ktoś umiera. Musimy pró-
bować uratować życie tej osoby. 
Nie można przeżyć nawet kilka 
dni, śpiąc w wodzie, kiedy w do-
datku nie ma jedzenia. 

Dziękuję za rozmowę.

oka Maryi znajduje się bowiem... 
siedmioosobowa rodzina: matka 
z  małym dzieckiem na plecach, 
ojciec, syn i  córka oraz dziadek 
i babcia.

Według Tönsmana rodzina 
znalazła się w centrum oka Ma-
ryi nie przez przypadek. Pod-
czas dwóch wykładów na temat 
swoich badań wygłoszonych 
w  kwietniu tego roku na ma-
cierzystej uczelni Universidad 
de Piura (UDEP) stwierdził, że 
to jest pozostawiony nam przez 
Nią znak, przesłanie, które przez 
500  lat było ukryte i  dzięki no-
woczesnym technologiom od-
kryte zostało właśnie teraz, kie-

dy na nowo trzeba przemyśleć 
i  zrozumieć rolę rodziny w  bu-
dowaniu zdrowego społeczeń-
stwa. Zdaniem naukowca każdy 
z członków znajdującej się w oku 
Maryi rodziny niesie nam szcze-
gólny przekaz. Znajdująca się 
w  centrum matka – której rola 
jest dziś często niedoceniana 
– jest osią rodziny; ojciec wspie-
ra ją i jednoczy rodzinę. Dziecko 
na plecach obrazuje potrzebę 

ochrony życia nienarodzonych, 
a  dziadkowie pełnią ważną rolę 
w zachowaniu rodzinnego dzie-
dzictwa – są „pamięcią” rodziny 
i przekazicielami wartości.

Rodziny, nie lękajcie się za-
tem! Maryja ma was na oku!

Na podst. artykułu Betsy 
Salazar (udep.edu.pe/hoy/2019.
destacan-el-valor-la-familia-en-

-los-ojos-de-la-virgen-de-guada-
lupe) oprac. hb

Okażmy solidarność    z Sudanem Południowym

RODZINY! Maryja ma was na oku!

 DO POLSKI NA XI DZIEŃ  
 SOLIDARNOŚCI  Z KOŚCIOŁEM  
 PRZEŚLADOWANYM PRZYBYŁ   

 Z SUDANU POŁUDNIOWEGO   
 KS. BP STEPHEN NYODHO ADOR  
 MAJWOK Z DIECEZJI MALAKAL.  

 W NIEDZIELĘ 10 LISTOPADA  
 SPRAWOWAŁ MSZĘ ŚWIĘTĄ   

 W SANKTUARIUM   
 BOŻEGO MIŁOSIERDZIA   

 W KRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH.
 Z BP. STEPHENEM MAJWOKIEM

 ROZMAWIA MAŁGORZATA PABIS.    

Jeśli ktoś chciałby pomóc cierpiącym w Sudanie Południowym, podajemy numer konta 
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie:

ING Bank Śląski o/Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Prosimy o wpłaty z dopiskiem „Sudan Południowy”
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Od wieków z  relikwii 
św.  Mikołaja wydobywa się 
ciecz nazywana „manną”. 
Podczas otwarcia grobow-
ca w  Myrze przez żeglarzy 
z Bari okazało się, że szcząt-
ki świętego zanurzone są 
w  wonnej oleistej cieczy 
wydobywającej się z  jego 
kości. Od wieków przypisuje 
się „mannie” cudowne właś-
ciwości – istnieje bowiem 
wiele świadectw, że ludzie, 
którzy jej używali, doznawa-
li niezwykłych uzdrowień.

Naukowcy którzy w 1925 r. 
badali „mannę”, stwierdzili, że 
jest to zwykła, czysta woda. 
Płyn pobierany jest co roku 
9 maja przez specjalny otwór 
w  sarkofagu. Obecnie „po-
zyskuje się” go nie więcej niż 
50 ml. „Mannę” – która z uwa-
gi na kontakt ze szczątkami 
świętego uznawana jest za 
relikwię – rozpuszcza się nas-
tępnie w  wodzie święconej 
i  rozdziela wiernym w  spec-
jalnych ampułkach z wizerun-
kiem świętego. Do dziś nie 
wiadomo, jak owa „manna” 
powstaje, wykluczone jest 
bowiem, żeby do szczelnego 
– jak ustalono w  trakcie ba-

dań – sarkofagu przesączała 
się woda z  zewnątrz. Kiedy 
w  latach 50. wydobyto kości 
świętego z grobu i ułożono je 
na lnianym prześcieradle, po 
kilku dniach zauważono, że 
jest ono mokre, tak jakby ko-
ści się „pociły”.

W Polsce relikwia w postaci 
„manny” przechowywana jest 
m.in. w kościele pw. św. Miko-
łaja w Bochni.

hb

„Manna” św. Mikołaja

2.  Dokonać wpłaty na konto:  Stowarzyszenie Rafael 
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków, Bank PEKAO S.A., 
nr konta  09 1240 4719 1111 0000 5179 1106  
z odpowiednim dopiskiem: zakup CEGIEŁKA30 lub 
zakup CEGIEŁKA60 lub zakup CEGIEŁKA100.
REGULAMIN SPRZEDAŻY CEGIEŁEK DOSTĘPNY NA: 
http://dobrenowiny.pl/cegielki
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stronę przygotował Henryk Bejda

Tak jak podczas wspo-
mnień innych wielkich świę-
tych, również w dzień św. Bar-
bary kultywuje się specyficzne 
kulinarne tradycje.

W  niektórych rejonach Nie-
miec na dzień św. Barbary piecze 
się drożdżowe ciasto na natural-
nym zakwasie z orzechami i baka-
liami, z rumem i anyżem – adwen-
towy chleb zwany Kletzenbrot.

Chrześcijanie w  krajach Blis-
kiego Wschodu (w Libanie, Syrii, 
Jordanii, Palestynie i Izraelu) uro-
czyście obchodzą dzień św. Bar-
bary jako Eid il-Burbara. Jedzą 
wtedy burbarę – potrawę zło-
żoną z  gotowanego jęczmienia, 

Smakołyki św. Barbary
granatu, rodzynek, anyżu i  cu-
kru, często z dodatkami orze-
chów lub migdałów. 

W  Macedonii i  Gruzji 
wspomnienie św. Barbary 
obchodzone jest 17 grud-
nia (zgodnie z  kalendarzem 
juliańskim). Gruzini jedzą 
wtedy lobiani – drożdżowe 
chlebki pieczone z  nadzie-
niem fasolowym. Na Ukra-
inie 4 grudnia robiono kutię 
i  uzwar (kompot z  suszo-
nych owoców), w  Rosji go-
towano wareniki, w  Serbii 
i Chorwacji – przyrządzano 
gotowaną pszenicę z  mio-
dem zwaną koliwem.

Moi rodzice pochodzi-
li z  Kresów, ale zamiesz-
kali na Śląsku. Z  tego 
względu w  naszym wigi-
lijnym menu znalazły się 
dwa wigilijne przysmaki: 
wschodnia kutia i  ślą-
ska moczka. Obydwie są 
przepyszne.

Podstawą kutii jest go-
towana pszenica. Miesza 
się ją potem z  miodem, 
makiem (zazwyczaj goto-
wanym w mleku) i bakaliami 
(dodaje się rodzynki, migda-
ły, orzechy laskowe i włoskie 
i  co komu jeszcze smakuje 

Kutia i moczka – wigilijne smakołyki

–  wanilię, skórkę pomarań-
czową, figi, suszone śliwki). 
Kutia może mieć też swo-
ją wersję „bezglutenową”. 
W  mojej rodzinie często za-
stępowaliśmy pszenicę bez-

Czy wiesz dlaczego 
św.  Ambroży (IV w.) – bi-
skup i doktor Kościoła – jest 
patronem pszczelarzy i  pa-
sieczników? Według tradycji 
rój pszczeli otoczył nowo 
narodzonego Ambrożego, 
składając w  jego usta miód, 
co miało być zapowiedzią 
gorliwej pracy pasterskiej 
– m.in. niezwykle owocne-
go głoszenia słowa Bożego. 
Przyciągając ludzi do Boga, 
Ambroży trudził się dopraw-
dy jak... pracowita pszczoła.

Nie chce ci się nic robić, przeży-
wasz duchową pustkę i zniechęce-
nie, praktyki religijne wykonujesz 
„z  musu” i  bez entuzjazmu? Cier-
pisz być może na acedię – ducho-
wą depresję znaną już dobrze 
pierwszym mnichom, ale dotyka-
jącą także ludzi świeckich, którzy 
starają się żyć wiarą. Nie trać jed-
nak nadziei, choroba ta nie jest 
nieuleczalna.

Taką oto receptę – swoistą „ży-
ciową regułę” podaje żyjący w IV w. 
pustelnik, który doskonale opisał tę 
paskudną duchową dolegliwość: 
„Acedię leczy wytrwałość i  czynie-
nie wszystkiego z  wielkim stara-
niem i bojaźnią Bożą. Wyznacz sobie 
miarę w  każdym dziele i  wcześniej 
nie odstępuj póki jej nie wypełnisz. 
I módl się uważnie i żarliwie, a duch 
acedii ucieknie od ciebie”. 

W dawnych czasach istniał 
– niezbyt chwalebny –  zwy-
czaj bicia ikon... za karę, jeśli 
przedstawiony na nich święty 
nie spełnił próśb modlącego 
się przed nim człowieka, lub 
ich zasłaniania albo odwraca-
nia, by święty nie był świad-
kiem dokonujących się w jego 
obecności niecnych czynów. 

Pewien Żyd miał spory mają-
tek. Słysząc o cudach św. Mikoła-
ja, sprawił sobie jego wizerunek. 
Wychodząc z domu podchodził 
zawsze do wiszącej na ścianie 
ikony i  powierzał świętemu... 
straż nad swoim dobytkiem. 
„Jeśli go nie upilnujesz, stłukę 
cię na kwaśne jabłko” – groził. 
Pewnego dnia po powrocie do 
domu zastał tylko gołe ściany. 
Dom był doszczętnie splądro-
wany. Jedyną rzeczą, jaka mu 
pozostała była... ikona św. Mi-
kołaja. Wściekły spełnił swoją 
groźbę. Chłoszcząc i bijąc ikonę, 
wyładował na niej całą swoją 

złość. Chwilę później, w  innym 
miejscu św. Mikołaj – ubrany tak 
jak na ikonie, poturbowany i po-
krwawiony, objawił się... złodzie-
jom. „Strasznie mi się przez was 
oberwało – oświadczył i  dodał: 
– Zwróćcie wszystko, coście zra-
bowali, bo inaczej gniew Boży 
zawiśnie nad wami, wszystkie 
wasze sprawki wyjdą na światło 
dzienne, złapią was i powieszą”. 
„Kim jesteś?” – zapytali prze-
stępcy. „Jam jest św.  Mikołaj, 
sługa Jezusa Chrystusa, który 

Proś o to już teraz!
Święta Barbara – podobnie jak św. Józef – jest patronką kona-

jących i dobrej śmierci. Jedna z legend głosi, że święta prosiła Boga, 
żeby wszyscy, którzy uczczą w  przyszłości jej pamięć, dostąpili 
w godzinę swojej śmierci łaski przyjęcia Komunii Świętej. Od wie-
ków wierzono zatem powszechnie, że kto żywi wielkie nabożeństwo 
do św. Barbary, nie zejdzie z tego świata nie będąc opatrzonym sa-
kramentami. Warto zatem westchnąć do niej od czasu do czasu. 
Kiedy nadejdzie twój czas, może być już na to za późno.

Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukocha-
łaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa 
Chrystusa, czystość duszy. 

Patronko konających, serdecznie cię proszę, uproś mi w  godzinie 
śmierci mojej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie 
Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata, ale 
rozgrzeszony i pokrzepiony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam 
ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie. Amen.

glutenowym ryżem. Sma-
kowało równie wybornie. 

Podstawą popularnej 
na Śląsku klasycznej mocz-
ki jest rozmoczony, duszo-
ny piernik oraz... wywar 
z rybich głów (zastępowa-
ny najczęściej ciemnym pi-
wem). Gotuje się tę potra-
wę z dodatkiem bakalii ta-
kich jak rodzynki, migdały, 
orzechy laskowe, suszone 

owoce (śliwki, gruszki, mo-
rele, daktyle, figi itp.) także 
w postaci kompotów. Całość 
ma konsystencję bardzo gę-
stej zupy.

Ambroży i pszczoły

Wstydzisz się swojego pła-
czu? Jeśli twoje łzy są efektem 
konfrontacji tego, co Boże i  do-
bre z tym, co ludzkie, słabe i złe 
– wszystko jest w jak najlepszym 
porządku. „Dar łez – jak twierdził 
doktor Kościoła św. Piotr Damia-
ni – oczyszcza duszę z  wszelkiej 
zmazy i  użyźnia grunt naszego 
serca, aby wydało zalążki cnót". 

„Łzy, które od Boga pochodzą, 
z ufnością stają przed trybunałem Bo-
żego miłosierdzia, i rychło uzyskując 
to, o co proszą, dają porękę pewne-
go odpuszczenia naszych grzechów. 
Łzy pośredniczą w przywracaniu po-
koju między Bogiem a ludźmi, a we 
wszelkich niepewnościach ludzkiej 
wiedzy są prawdziwymi i  uczonymi 

Wielka moc łez nauczycielkami. Za każdym razem, 
gdy w  jakiejś sprawie nachodzi nas 
wątpliwość, czy się to Bogu podoba, 
czy też nie, nie ma lepszego sposo-
bu, by z wątpienia wybrnąć, niż kie-
dy wśród modlitwy popłyną szczere 
łzy. Wtedy nie będzie miejsca na nie-
pewność, cokolwiek by nasz umysł 
postanowił czynić”.

„Oczy, z  których łzy się toczą, 
odstraszają demona, którego prze-
rażają strumienie płynących łez, usi-
łuje się przed nimi schronić jak przed 
huraganowym gradem albo przed 
nawałnicą wichrów, jakie szaleją ze 
wszystkich stron. Podobnie jak spie-
niony potok oczyszcza łożysko rzeki 
z wszelkiej nieczystości, tak spływa-
jące łzy tego, który płacze, wyrzucają 
precz posiew diabelskiej przewrot-
ności i wszystkie zaraźliwe brudy wy-
stępków” – pisał św. Piotr Damiani. 

Recepta na 
duchową 
depresję

musiał tyle wycierpieć za wasze 
grzechy”. Przerażeni i  skruszeni 
przestępcy wrócili co rychlej na 
miejsce przestępstwa, opowie-
dzieli gospodarzowi o  swojej 
wizji, obejrzeli zniszczoną ikonę 
i zwrócili mu wszystko, co zrabo-
wali. Nie koniec na tym – porzu-
cili swoje niecne rzemiosło i tak 
jak sam Żyd stali się wiernymi 
naśladowcami Jezusa. 

Do bicia ikon jednak żadną 
miarą nie zachęcamy. Lepiej 
się pomodlić.

Święty Mikołaj... 

poturbowany
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