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NIE WSTYDZI SIĘ 
ZNAKU KRZYŻA 

Dawid Kubacki wygrał tegoroczny prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Sportowiec przed każdym swoim 
skokiem czyni znak krzyża. Nie zaprzestał tej praktyki nawet wtedy, gdy spadła na niego fala hejtu. 
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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

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

Z serca dziękujemy za każdą wpłatę.
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Stowarzyszenie Rafael

Droczy czytelnicy!
Trzymacie w  rękach nowy, 
styczniowy numer „Do-

brych Nowin”. Oznacza to, 
że podobnie jak w  roku 
ubiegłym podejmujemy 

ryzyko i wydajemy naszą gazetą. Aby wydać 10 
numerów „Dobrych Nowin”, musimy zebrać po-
nad 500 000 zł! Choć wydaje się to niemożliwe, 
ubiegły rok pokazał, że można to zrobić.

Tysiące egzemplarzy „Dobrych Nowin” trafia 
do szpitali, hospicjów, więzień, niosąc przeby-
wającym tam nadzieję, płynącą z  wiary. Ci nasi 
Czytelnicy nie są w stanie w żaden sposób pokry-
wać nawet kosztów związanych z  wydawaniem 
„Dobrych Nowin”. Dzięki katechetom wiele dzie-
ci czyta naszą gazetę na lekcjach religii. Tej pra-
cy ewangelizacyjnej nie wolno nam zaprzestać. 
Proszę więc Was o pomoc, by wspólnie udało się 
nam wydać w 2020 r. kolejnych 10 numerów „Do-
brych Nowin”.

Z Panem Bogiem
Małgorzata Pabis

 Drodzy Czytelnicy!

W ŚRODĘ 12 LUTEGO SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRA-
KOWIE-ŁAGIEWNIKACH GOŚCIĆ BĘDZIE ABBY JOHNSON, BOHATERKĘ 
FILMU I KSIĄŻKI NIEPLANOWANE. PATRONAT NAD SPOTKANIEM OB-
JĘŁY „DOBRE NOWINY”. W PRZYSZŁYM NUMERZE PRZECZYTACIE RE-
LACJĘ Z POBYTU ABBY JOHNSON W KRAKOWIE.

Działaczka pro-life o  godz. 
17.00 wraz z  wiernymi zgro-
madzonymi w  bazylice Bo-

żego Miłosierdzia będzie się modlić 
na różańcu, wynagradzając Panu 
Bogu za grzechy przeciwko życiu. 
Na godz. 18.00 zaplanowano Mszę 
Świętą. Eucharystii przewodniczyć 

będzie ks.  bp Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski. Po Mszy 
Świętej Abby Johnson wygłosi swo-
je świadectwo.

Więcej informacji na temat poby-
tu Abby znaleźć można na stronie in-
ternetowej: http://abbywpolsce.pl.

mp

Abby Johnson 
w Łagiewnikach

SPOTKANIA Z ABBY JOHNSON BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE TAKŻE W:
◆  Bydgoszczy – 11 lutego, parafia pw. św. Marka Ewangelisty – Fordon, ul. Salezjańska1, godz. 17.30;
◆ Pile – 13 lutego, parafia pw. św. Jana Bosko, ul. Libelta 3, godz. 17.30;
◆  Rumii – 14 lutego, Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, ul. NMP Wspomożenia 

Wiernych 1, godz. 17.30);
◆  Warszawie – 15 lutego, bazylika Najświętszego Serca Jezusa, ul. Kawęczyńska 53, godz. 17.30.

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku 
we wszystkich klasztorach Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

odbywa się losowanie rocznych Patronów. 
Kto nie wylosował jeszcze, może to zrobić, 
wchodząc na stronę internetową www.fau-
styna.pl. Wraz z patronem każdy otrzymuje 
także intencję, w której ma się modlić, oraz 
przesłanie.

Jak czytamy w Dzienniczku, siostra Faus-
tyna chciała, aby ktoś z  nieba w  sposób 
szczególny towarzyszył jej dniom w  no-
wym roku, aby ją wspierał. 

„W czasie medytacji obudziło mi się jed-
no z  takich tajnych pragnień: żeby Jezus 
Eucharystyczny był mi szczególnym pa-
tronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak 
tając się przed swym Umiłowanym z  tym 
pragnieniem, mówiłam z  Nim o  wszyst-
kim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za 
patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza 
na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się 
ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam 
do obrazeczków, na których są napisani 
patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie 
czytając zaraz, chciałam się przez parę mi-
nut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: 
„Jestem twoim patronem, czytaj”. W  tej 
chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: 
„Patron na rok 1935 – Najświętsza Euchary-
stia”. Serce mi zadrgało z radości” (Dz. 360).

Wylosuj patrona 
na 2020 rok!

W około 900 miejscowościach w Polsce w uro
czystość Objawienia Pańskiego przeszły Or
szaki Trzech Króli. Hasłem wydarzenia były 
słowa: „Cuda, cuda ogłaszają”, które pocho
dzą z  kolędy Dzisiaj w  Betlejem. Uczestnicy 
dziękowali za „wszystkie cuda, które zdarzy
ły się w historii naszej Ojczyzny”, m.in. za Cud 
nad Wisłą, którego 100. rocznicę obchodzić 
będziemy w  tym roku, ale też za zbliżającą 
się beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

Fo
t.:

 R
af

ae
l F

ilm

fo
t. 

M
. T

al
ar

ek

fot. M. Talarek



styczeń 20204 styczeń 2020 5

7 CZERWCA 2020 R. W WARSZAWIE PRYMAS TYSIĄCLECIA – KARD. STEFAN WYSZYŃSKI ZOSTANIE 
OGŁOSZONY BŁOGOSŁAWIONYM. OJCIEC GABRIEL BARTOSZEWSKI OFMCap, WICEPOSTULATOR 
PROCESU BEATYFIKACYJNEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, W ROZMOWIE Z IZABELĄ KOZ-
ŁOWSKĄ OPOWIADA, JAKIM BYŁ CZŁOWIEKIEM I CZEGO MOŻE NAS DZIŚ NAUCZYĆ.

Czym jest świętość? Jak ją 
zdefiniować?

Świętość to jest świadomość 
przyjętego chrztu świętego, 

który włącza człowieka w tajem-
nicę śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, jednoczy z  Panem 
Jezusem. Świętość to pamięć 
o  tych tajemnicach przez całe 
życie. Wyraźnie widać to w  pos-
tawie kard. Stefana Wyszyń-
skiego. W  jego życiu już od naj-
młodszych lat były momenty, 
w których całkowicie zjednoczył 
się z  cierpiącym Chrystusem. 
Kiedy miał 9 lat tak przeżywał 
chorobę i  śmierć swojej matki. 
Jednocześnie jej śmierć mocniej 
zjednoczyła małego wówczas 
Stefana z  Matką Bożą. Ta mi-
łość rozwinęła się później. Sam 
kardynał napisał, że mając 9 lat 
w  Wielki Piątek w  Andrzejewie, 
gdzie wówczas mieszkali, ludzie 
zbierali się na wspólne śpiewanie 
gorzkich żali, potem odprawiali 
drogę krzyżową. On sam – jak re-
lacjonował – przy zakrystii przy-
tulił się do konfesjonału, słuchał 
i rozważał swoje życie. Napisał, że 
właśnie tam doszedł do tego, że 
jego drogą życiową jest kapłań-
stwo, służba Chrystusowi. Wie-
lokrotnie o tym wspominał. Tam 
zaczynała się jego świętość. Jako 
chłopiec pomagał w  budowie 
kościoła, nosił cegły. Było to jego 
uczestnictwo w  życiu Kościoła 
od najmłodszych lat. Uczestnic-
two to było w  pełni świadome 
jego wagi i roli.

Kardynał Wyszyński to świę-
ty na dzisiejsze czasy?

Nie ulega wątpliwości, że tak. 
Jego życie i  działalność były 

owocne dla Kościoła, narodu 
polskiego, a  jednocześnie on 
sam się tym ubogacał. Przeglą-
dając kazania księdza kardynała 
z  lat 1948-1950 i dalej, znajdzie-
my w  nich szereg poruszonych 
w nauczaniu wątków i tematów, 
które są teraz aktualne, odno-
szą się do naszej rzeczywistości, 
mentalności i  są odpowiedzią 
na nasze potrzeby. Wybór tych 
myśli jest cenną pracą. Poprzez 
swoje całe życie – od dzieciństwa 
po lata kapłaństwa i prymasow-
skie – ciężką pracą doszedł do 
tego, że został wielkim autoryte-
tem w życiu duchowym i przede 
wszystkim w życiu Kościoła. Kie-
dy otrzymał od Stolicy Apostols-
kiej specjalne uprawnienia, to 
stał się człowiekiem decyzyjnym. 
Ludzie słuchali go nie dlatego, że 
musieli, lecz dlatego, że wszyscy 
uznawali jego wielkość, autory-
tet. Obserwując sprawowanie 
przez niego Mszy Świętej, można 
było dostrzec prawdziwe, ducho-
we przeżycie jej, doświadczenie 
przejścia przez mękę Pana. Rów-
nież jego kazania, choć bywały 
bardzo długie, bo trwały nieraz 
i  godzinę, nie nudziły wiernych, 
a  wręcz przeciwnie. Wszyscy 
uczestnicy Mszy Świętych z  za-
interesowaniem słuchali jego 
homilii, tego, co chce przekazać. 

Był świetnym mówcą, posiadał 
ogromną wiedzę z  wielu dzie-
dzin, a  przy tym potrafił mówić 
tak, aby jego słowa trafiały do 
każdego człowieka. Wielokrotnie 
słuchałem jego kazań, wystąpień 
i  za każdym razem odkrywałem 
w nich coś nowego.

Kardynał Wyszyński musiał 
być świadomy tego, że jest 
autorytetem, że jest słu-
chany. 

Był świadomy swojej misji, roli, 
którą przyszło mu wypełniać 

dla Kościoła i  Polski. Świado-
my był odpowiedzialności, jaką 
opatrzność Boża na niego zesłała.

Pokora, oddanie się i  uf-
ność Bożej opatrzności oraz 
ogromna miłość do Matki 
Bożej – to wyróżniało księ-
dza kardynała. Szczegól-
na była jego więź z  Mary-
ją. Wspomniał Ojciec, że 
wpływ na to miała śmierć 
matki kardynała.

Kiedy ksiądz kardynał poje-
chał na Jasną Górę odprawiać 

Mszę Świętą prymicyjną, wów-
czas polecił Jasnogórskiej Pani 
swoje życie i  kapłaństwo. Prosił 
Ją, aby zechciała być dla niego 
matką, bo ta jego ziemska już nie 
żyła. Tę matczyną więź i  opiekę 
z  Matką Bożą nieustannie prze-
żywał. Zwłaszcza w swoim dusz-
pasterzowaniu i  propagowaniu 
kultu Pani Jasnogórskiej. 8 grud-
nia 1953 r., będąc w  Rywałdzie, 
myślał o  oddaniu się Matce Bo-
żej w  niewolę. Uczynił to nieco 
później, kiedy przetrzymywano 
go w Stoczku Warmińskim. Pod-
czas jednej z  Mszy Świętych, 
sprawowanej w  archikatedrze 

warszawskiej w  intencji rychłej 
beatyfikacji księdza prymasa, 
ks. bp Michał Janocha, biskup 
pomocniczy archidiecezji war-
szawskiej, dokonał pewnego 
porównania. Przypomniał, że 
3  sierpnia 1901  r. Stanisław Wy-
szyński, ojciec księdza kardynała, 
przybył do kościoła parafialnego 
w  Zuzeli, by ochrzcić syna i  spi-
sać akt urodzenia i chrztu. Biskup 
Janocha zauważył, że z  dzieciń-
stwem i  chrztem kard. Wyszyń-
skiego kojarzy się myśl Zacharia-
sza, który wygłosił hymn ku czci 
Boga Ojca „A ty, dziecię, zwać się 
będziesz prorokiem Najwyższe-
go, gdyż pójdziesz przed Panem 
przygotować Mu drogi. Jego 
ludowi dasz poznać zbawienie 
przez odpuszczenie grzechów” 
(Łk 1,76-77). Później bp Janocha 
przypomniał słowa starca Syme-
ona wypowiedziane w  świątyni 
po ujrzeniu małego Pana Jezusa. 
Brzmiały one tak: „Teraz, o Wład-
co, pozwól odejść słudze Twemu 
w  pokoju, według Twojego sło-
wa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów” 
(Łk  2,29-20). Przy chrzcie kar-
dynała nie było Zachariasza ani 
Symeona, ale okazało się, że ży-
cie Stefana Wyszyńskiego reali-
zowało się w  tych proroctwach. 
Niewątpliwie ksiądz kardynał 
od dzieciństwa był sługą Naj-
wyższego i  u  kresu życia mógł 
odejść w pokoju. To jest bardzo 
ciekawe spostrzeżenie i porów-
nanie.

Kiedy po raz pierwszy miał 
Ojciec okazję spotkać księ-
dza prymasa?

Nasze pierwsze spotkanie 
miało miejsce na Jasnej Gó-

rze 3 listopada 1956 r. Byłem 
wówczas diakonem w  semina-
rium łomżyńskim i o godz. 6.00 
poszliśmy wraz ze współbraćmi 
na modlitwę i  Mszę Świętą do 
kaplicy Cudownego Obrazu. Tak 
się złożyło, że o tej godzinie Mszę 
Świętą odprawiał ks. kard. Ste-
fan Wyszyński, który przyjechał 
na Jasną Górę, aby  podziękować 
Maryi. Zaledwie kilka dni wcześ-
niej został zwolniony z  więzie-
nia. Zapamiętałem, że był wyso-
ki, szczupły, blady i zmizerniały, 
wręcz wycieńczony więzieniem. 
Mimo to pozdrowił nas serdecz-
nie i  w  homilii ukazał piękno 
swojego kapłaństwa oraz służby 
Panu Bogu i  Maryi. Dziesięć lat 
później, w 1966 r., nasza współ-
praca zacieśniła się. Wówczas 
zostałem postulatorem w  pro-
cesie beatyfikacyjnym ojca Ho-
norata Koźmińskiego, mojego 
współbrata kapucyna.

Jakim był człowiekiem? Jak 
go Ojciec zapamiętał?

W  1978 r. rozpocząłem pra-
cę w  sekretariacie pry-

masa Polski i od tamtej pory aż 

do 1981 r., czyli do śmierci kar-
dynała, współpracowaliśmy ze 
sobą. Był człowiekiem o wielkim 
i  otwartym sercu dla każde-
go, bardzo miłym, serdecznym 
i życzliwym, a przy tym prawdzi-
wym humanistą, z  ogromnym 
poczuciem humoru. Mieszkanie 
księdza prymasa było połączo-
ne z  kurią. Ilekroć z  niego wy-
chodził, to musiał przejść przez 
nasze miejsce pracy. Nie zdarzy-
ło się, żeby nas nie pozdrowił. 
Każdemu podał rękę na powita-
nie, zawsze wysłuchał i z zainte-
resowaniem dopytywał o pracę 
i nasze samopoczucie. Troszczył 
się nie tylko o sprawy, które mu 
powierzono, lecz także o  ludzi, 
jakich Pan Bóg dał mu do współ-
pracy. Kardynał Wyszyński był 
człowiekiem wielkiej kultury 
i  klasy. Potrafił się pochylić nad 
każdym człowiekiem, każdy dla 
niego był cenny. Bez względu na 
to, czy rozmawiał z  dzieckiem, 
osobą starszą, kapłanem czy 
świeckim, wszyscy byli mu blis-
cy i  ważni dla niego. Każdego 
traktował na równi. Nie patrzył 
na wiek, wykształcenie, zawód. 
Miał ogromną wiedzę, ale nigdy 
się nie wywyższał. Pokornie słu-
chał i potrafił rozmawiać, a przy 
tym był duszą towarzystwa. Kil-
kakrotnie zapraszaliśmy księdza 
prymasa do obejrzenia naszej 
kapucyńskiej szopki bożonaro-
dzeniowej, która znajduje się 
w dolnym kościele przy ul. Mio-
dowej w  Warszawie. Na wizytę 
składało się zwiedzanie intere-
sującej szopki, krótka modlitwa 
i  posiłek w  refektarzu zakon-
nym. Wówczas ksiądz kardynał 
pokazywał, jak wspaniałym jest 
mówcą. Zawsze mówił coś cie-
kawego, czasem zabawnego. 
Zawsze nadawał ton rozmo-
wom, spotkaniom. Opowiadał 
też różne historie ze swojego 
życia. Potrafił ze wszystkimi 
rozmawiać, zachowując spokój, 
harmonię i kulturę.

Z  szacunkiem odnosił się 
także do komunistów, swo-
ich przeciwników, prześla-
dowców...

Przytoczę jedną z historii, któ-
re ksiądz kardynał opowia-

dał, a  była na temat jego roz-

mowy z  Władysławem Gomuł-
ką. Kardynał spotkał się z  nim 
oraz Józefem Cyrankiewiczem. 
Przed nimi na stole leżała sterta 
papierów. W  pewnej chwili Go-
mułka z  podniesionym głosem 
zarzucił księdzu prymasowi, że 
ten go krytykuje. Wówczas kar-
dynał zapytał, w  czym i  kiedy. 
Wtedy Gomułka odpowiedział, 
że czyta prymasowskie kazania 
i  – przeszukując teczkę – chciał 
wskazać momenty, które miały 
udowodnić jego tezę. Trochę się 
zaczerwienił i  przyznał, że nie 
może znaleźć. Wówczas ksiądz 
kardynał powiedział: „Panie se-
kretarzu, nigdy nie krytykuję 
pana. Nigdy nie krytykuję osób, 
ale krytykuję nieporządki, które 
w  Polsce panują”. Zawsze mó-
wił „pan Gierek”, „pan Gomułka”. 
Dlaczego? Bo był człowiekiem 
wielkiej kultury.

Kiedy zrodziła się myśl 
o  rozpoczęciu procesu be-
atyfikacyjnego księdza pry-
masa?

Takie głosy pojawiały się prak-
tycznie tuż po śmierci. Wiele 

osób mówiło, że modli się za 
wstawiennictwem księdza kar-
dynała. Pragnę wyjaśnić, że pro-
ces beatyfikacyjny dzieli się na 
dwie części. 20 maja 1989 r. z ini-
cjatywy ówczesnego prymasa 
Polski ks. kard. Józefa Glempa 
rozpoczął się główny proces 
o  życiu, sławie, świętości i  he-
roiczności cnót. On jest zawsze 
na początku. Odbyła się pierw-
sza sesja publiczna w  archika-
tedrze warszawskiej. Podczas 
jego inau guracji, objaś niałem 
wiernym, co się dzieje, na czym 
faktycznie będzie polegała pra-
ca przy procesie. Na tym etapie 
praca polega na przesłuchiwa-
niu świadków. W  tym przypad-
ku były to 62 osoby. W  prze-
słuchiwaniu świadków uczest-
niczyłem do 2001 r. Ponadto 
w tym samym czasie co rozmo-
wy świadków należało zebrać 
wszystkie pisma i  książki autor-
stwa księdza prymasa, a  także 
zgromadzić wygłoszone przez 
niego homilie, konferencje, 
przemówienia. Zgromadzony 
materiał jest bardzo obszerny. 
Nic dziwnego, że podsumowa-

nie procesu ks.  kard. Wyszyńs-
kiego zawiera trzy olbrzymie 
tomy, tzw. Positio super virtuti-
bus, czyli dokumentacja o hero-
iczności cnót. Ta dokumenta-
cja została przekazana przez 
ks. kard. Kazimierza Nycza, 
metropolitę warszawskie-
go, Kongregacji do. Spraw 
Kanonizacyjnych 25 listo-
pada 2015  r. Ten proces 
zakończył się 17 grud-
nia 2017 r. podpisaniem 
przez papieża Franciszka 
dekretu o heroiczności cnót.

Często Ojciec mówi, że cud 
był na końcu. Dlaczego?

Cud jest Bożą pieczęcią nad 
świętością. Cudowne uzdro-

wienie za przyczyną ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego dokonało 
się z 14 na 15 marca 1989 r., ale 
nie od razu wiedzieliś my o nim. 
Pamiętam rozmowy, w  których 
mówiono, że tylko cudu nam 
potrzeba. Powtarzałem: „Jeśli 
Pan Bóg chce mieć świętego, to 
cud będzie”. I był. Teraz nawiążę 
do zgromadzenia, o którym mó-
wiłem. W  1988  r. do wspólnoty 
Sióstr Uczennic Krzyża chcia-
ła dołączyć dziewiętnastolet-
nia dziewczyna. Zachorowała 
jednak na nowotwór tarczycy 
z  przerzutami. Siostry otoczyły 
ją opieką i modlitewnym wspar-
ciem. Podjęły się też modlitwy 
za wstawiennictwem ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Przyjmo-
wana przez dziewczynę chemia 
oraz radioaktywny jod 131, który 
podawany był w klinice w Gliwi-
cach, nie pomagały. Guz, który 
się wcześniej uformował, miał 
pięć centymetrów, powiększał 
się i  mocno utrudniał oddycha-
nie. Kiedy przyszedł moment kry-
zysowy i  dziewczyna mogła się 
udusić, nastąpiła ulga. Po ludzku 
nie było żadnego ratunku, a ona 
całkowicie oraz trwale została 
uzdrowiona. Dzisiaj jest jedną 
z sióstr tego zgromadzenia. Przez 
rok – od 27 marca 2012 r. do 28 
maja 2013 r. –  proces o  cudow-
nym uzdrowieniu prowadzony 
był w  diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej. Prace w  Kongregacji 
nad cudownym uzdrowieniem 
siostry Nulli Garczyńskiej trwały 
od 10 października 2014 r. do 29 

listopada 2018  r. Była to trudna 
praca lekarzy i konsultorów teo-
logów w  Kongregacji do Spraw 
Kanonizacyjnych. Papież Franci-
szek dnia 2 października 2019 r. 
złożył swój podpis na przedłożo-
nych dokumentach i  zakończył 
proces o  cudownym uzdrowie-
niu. Tym samym zakończył się 
trzydziestoletni proces beatyfi-
kacyjny o życiu, sławie, świętoś ci 
i heroiczności cnót, jak też o cu-
downym uzdrowieniu.

Można powiedzieć, że jest 
to dzieło życia Ojca?

Jest to dzieło wytrwałej pracy 
wielu osób. Tak Pan Bóg pokie-

rował, że miałem zaszczyt w tych 
pracach uczestniczyć. Bogu dzię-

ki za księdza prymasa, za wszyst-
ko, co od niego otrzymaliśmy i za 
to, że mogłem w  tym procesie 
uczestniczyć do końca. Często 
pytają mnie, czy czuję satysfak-
cję. Czuję wypełnione zadanie, 
że w pewnym stopniu moją pra-
cą odwdzięczyłem się Czcigod-
nemu słudze Bożemu ks. Stefa-
nowi kard. Wyszyńskiemu. Obec-
nie cieszy się on wielką sławą 
świętości nie tylko w Polsce, lecz 
także w  Kościele powszechnym, 
w  świecie. Z  dniem 7 czerwca 
2020 r., kiedy odbędzie się długo 
oczekiwana beatyfikacja, będzie 
odbierał religijny kult publiczny.

Dziękuję za rozmowę.

Święty na dzisiej  sze czasy

SŁUGA BOŻY KARD.  
STEFAN WYSZYŃSKI 
– PRYMAS TYSIĄCLECIA,
prawdziwy przywódca i  duchowy prze-
wodnik milionów Polaków, wybitny mąż 
stanu. Jego heroiczna postawa połączo-
na z  mądrością i  niezwykłą intuicją po-

lityczną pozwoliła przetrwać polskie-
mu Koś ciołowi w  najtrudniejszym 
okresie stalinizmu. Jednocześnie to 
kapłan niezwykle wymagający od 
siebie, pokorny, okazujący szacunek 

każdemu napotkanemu człowiekowi 
i mający świetny kontakt z prostymi ludź-

mi. Zawsze kierował się sercem, dobrocią i miłością. To dzięki jego 
wieloletniej posłudze Kościół w Polsce wydał światu najpiękniejszy 
owoc, jakim był papież św. Jan Paweł II.

Z  okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia przypominamy 
i przybliżamy tę niezwykłą postać, której tak wiele zawdzię
czamy jako naród. Tym samym dołączamy się do grona osób 
modlących się w podzięce za wyniesienie go na ołtarze.

Do bogatej treściowo i graficznie książki dołączona została płyta 
CD z  unikatowymi i  wzruszającymi nagraniami głosu Prymasa Ty-
siąclecia z  jego najpiękniejszych wystąpień.

Zadzwoń i zamów!  Tel.: 661 128 006
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Kardynał Stefan Wyszyński z ks. Antonim Porębskim 
(z lewej), który odwiedzał w Komańczy internowane-

go Prymasa Polski (zdjęcie z 1956 r.).

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

fo
t. 

M
ar

ci
n 

Że
gl

iń
sk

i

fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 G

łó
w

ne
 A

kt
 D

aw
ny

ch
/W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s 



styczeń 20206 styczeń 2020 7

W  życiu św. Stanisława 
Kostki, patrona dzieci 

i  młodzieży, miało miejs-
ce takie zdarzenie. Przez 
pewien czas mieszkał on 
z  bratem na stancji, która 
mieściła się w domu prote-
stanckim. Właściciel pose-
sji – luteranin –  nie życzył 
sobie wizyt księży kato-
lickich. W  grudniu 1565  r., 
gdy Stanisław ciężko za-
chorował, nie zgodził się, 
by do chorego przyszedł 
kapłan z  Panem Jezusem. 
Wówczas w nocy Stanisław 
miał wizję. Ukazał mu się 
szatan w  postaci srogiego, 
ogromnego psa. Trzy razy 
napadał na Stanisława, ale 
za każdym razem śwęty 
z  wielką wiarą i  ufnością 
czynił znak krzyża, modląc 
się o  pomoc. Młodzieniec 
odpierał pokusę, ale drę-

czyła go myśl, że umrze bez 
przyjęcia Najświętszego 
Sakramentu. Po wygranej 
potyczce przystąpili do 
niego aniołowie i mu usłu-
giwali.

Stanisław widział, że 
jego bratu nie zależy na 
sprowadzeniu kapłana, 
więc zaczął usilnie pro-
sić o  pomoc św. Barbarę. 
Kilka dni wcześniej, w  jej 
wspomnienie przypadają-
ce 4 grudnia, czytał żywot 
świętej i  wówczas dowie-
dział się, że ma ona dany 
taki przywilej, że kto prosi 
ją o  pomoc, nie odejdzie 
z tego świata bez przyjęcia 
Pana Jezusa do serca. I kie-
dy lekarze zupełnie zwątpili 
w powrót chorego do zdro-
wia, w  nocy przyszła do 
niego w  wielkiej jasności 
św. Barbara z dwoma anio-

Słynna francuska mistyczka i stygma-
tyczka Marta Robin przez ostatnie 

49 lat swojego życia w ogóle nie spała 
i nic nie jadła. Żyła jedynie codzienną 
Eucharystią. Także bł. Anna Katarzyna 
Emmerich nie przyjmowała przez wie-
le lat żadnych pokarmów i  napojów. 
Każdego dnia centralnym jego punk-
tem była Eucharystia, w  czasie której 
przyjmowała Ciało Chrystusa. 

Warto w  tym kontekście przywo-
łać także postać służebnicy Bożej Te-
resy Neumann. Kobieta przez wiele lat 
nie odczuwała wcale głodu. Żyła tylko 
dzięki codziennej Komunii Świętej.

Z  podobnym zjawiskiem spoty-
kamy się w  życiu Alexandriny Marii 
da Costa, służebnicy Bożej Urszuli Be-
nincasa, św. Mikołaja z Flue oraz bł. Al-

pais z Cudot, która żyła na przełomie 
XII i XIII w., a która w chorobie spoży-
wała jedynie Ciało Chrystusa.

Włoski kapłan – Ojciec Dolin-
do –  jest coraz bardziej znany 

w Polsce. Jego osoba zachwyca wielu. 
Warto wiedzieć, że Msza Święta była 
dla kapłana „codziennym pokarmem”. 
Bez niej nie mógł żyć. Nawet kiedy 
otrzymał zakaz jej sprawowania, co-
dziennie uczestniczył w  Eucharystii 
i przyjmował do swojego serca Pana 
Jezusa. Ojciec Dolindo żył codzienną 
Komunią Świętą. Uczył tego, że osoby 
świeckie również powinny czerpać 
z życia eucharystycznego. 
Kapłan zakradał się nocą do kaplicy, 
otwierał tabernakulum, żeby „oddy-
chać jego powietrzem”. Spragniony 
Boga, kładł rękę na naczyniu z  Naj-
świętszym Sakramentem i  dotykał 
Jezusa. Uczył, że „Eucharystia to wiel-
kie misterium Bożej Miłości”. Zawsze 
mówił, że Pan Jezus tak mocno nas 
pokochał, że został wśród nas w Chle-
bie. „Kiedy Ojciec odprawiał Mszę 
Świętą, czuliśmy obecność Jezusa, 
a wokół unosiła się woń lilii (...) Raz po 
Komunii przyprowadzono mu ślep-
ca. Ojciec śliną nakreślił mu krzyżyki 
na oczach. I  chłopak przejrzał”–  za-
świadczyła Enzina Cervo, tercjarka 
karmelitańska, która opiekowała się 
Ojcem Dolindo przez 40 lat.

Tę miłość do Eucharystii Ojciec Dolin-
do niejako wyssał z  mlekiem matki. 
Grazia Ruotolo, krewna Ojca Dolindo, 
a zarazem świadek jego życia, mówi, 
że była to święta kobieta. Od niej 
uczył się modlitwy, ona przekazywała 
mu Jezusa, kiedy on jeszcze nie mógł 
przyjmować Go do swojego serca. 
„Każdego ranka mały Dolindo zrywał 
się bardzo wcześnie i  wraz ze swo-
ją mamą przygotowywał śniadanie 
dla pozostałej części rodziny. Potem 
mama szła na Mszę Świętą, która była 
o piątej rano. Kiedy wracała, Dolindo 
przed drzwiami oczekiwał jej powro-
tu. I mama brała go na ręce, całowała 
go w usta, dmuchała mu w usta, czyli 
tak jakby tchnęła w  niego, bo miała 
Pana Jezusa. On w ten sposób uczest-
niczył w darze Eucharystii” – opowia-
da Grazia Ruotolo.

Tarsycjusz żył w  trzecim 
wieku w  Rzymie, gdy 

chrześcijanie byli prześla-
dowani za wiarę. On sam 
także był chrześcijaninem. 
Codziennie służył do Mszy 
Świętej i  często przyjmo-
wał Pana Jezusa w Komunii 
Świętej. Widząc jego wielką 
miłość do Chrystusa, kapła-
ni powierzyli mu noszenie 
Pana Jezusa do więzionych 
chrześcijan. Dziś powiedzie-
libyśmy, że był akolitą, swe-
go rodzaju „nadzwyczajnym 
szafarzem Eucharystii”. Nio-
sąc Najświętszy Sakrament 
i  chroniąc go przed zbez-
czeszczeniem przez pogan, 
poniósł męczeńską śmierć 
najprawdopodobniej przez 
ukamienowanie. 

Tarsycjusz został po-
chowany przy Via Appia. 
„Papież Damazy wykonał 
na grobie św. Tarsycjusza 
napis, według którego mło-
dzieniec zmarł w roku 257. 
Martyrologium Romanum 
określa datę jego śmierci na 
15 sierpnia. W  tym samym 
Martyrologium odnotowa-
no także piękną tradycję 
ustną, zgodnie z  którą na 
ciele św. Tarsycjusza nie 
znaleziono Najświętszego 
Sakramentu, ani w  rękach 
ani też w odzieży. Interpre-
towano to tak, że konse-
krowana hostia, obroniona 
przez małego męczenni-
ka za cenę życia, stała się 
ciałem jego ciała, tworząc 
w  ten sposób wraz z  jego 
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Wielka tajemnica wiary
NOWY PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE NA 
LATA 2019-2022 POŚWIĘCONY JEST W SPOSÓB SZCZEGÓLNY 
EUCHARYSTII. HASŁEM 2020 ROKU SĄ SŁOWA: 
 „WIELKA TAJEMNICA WIARY”. EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE, 
PROWADZI NAS DO BOGA. TRZEBA W TO TYLKO UWIERZYĆ...

łami i przyniosła mu Komu-
nię Świętą. Chwilę potem 
Stanisław doświadczył też 
drugiej wizji – Matka Boża 
z  Dzieciątkiem Jezus po-
chyliła się nad nim i złożyła 
mu w  ramiona Dzieciątko, 
które go uzdrowiło z  cho-
roby. Maryja upomniała 
Stanisława, aby dotrzymał 
ślubu i wstąpił do jezuitów. 
Rano św. Stanisław Kostka 
wstał zupełnie zdrowy.

ciałem jedną nieskazitelną 
hostię ofiarowaną Bogu” 
–  mówił papież Bene-
dykt XVI w katechezie skie-
rowanej do ministrantów 
4 sierpnia 2010 r.

Święty Stanisław Kostka
Święta Barbara przyniosła  
mu Komunię Świętą

Kochał Eucharystię ponad życie
Święty Tarsycjusz oddał życie, ratując kon
sekrowane Hostie przed zbezczeszczeniem

Mama przekazywała mu
Chrystusa

Święty Stanisław Kostka otrzy-
muje Komunię Św. z rąk Anio-
łów, w obecności św. Barbary. 
Mal. Jan van Cleve 

Bł. Alexandrina Maria da Costa
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Dolindo Ruotolo
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„Jeżeli nie możesz odbyć piel
grzymki do Częstochowy i  tam 
upaść na twarz przed Jasnogórską 
Panienką, udaj się do Niej w  Sta
nisławowie, a  nie zawiedziesz się 
w  swojej nadziei” – tak mawiali 
dawni czciciele Matki Bożej Łas
kawej. Dziś wizerunek znajduje 
się w  kościele św. Piotra i  Paw
ła w  Gdańsku. I  jak niegdyś, tak 
i dziś ludzie wypraszają przed nim 
łaski. O jednej z nich opowiedział 
nam nasz Czytelnik – pan Ryszard 
z Gdańska.

Pan Ryszard jako dziecko był mi-
nistrantem w kościele pw. św. Piotra 
i  Pawła i  doskonale poznał historię 
słynącego łaskami obrazu. „Rozpo-

Matka Boża Łaskawa
cząłem swoją służbę przy ołtarzu 
w  1956 r. w  kościele pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego we Wrzesz-
czu. Potem się przeprowadziliśmy 
i  zostałem ministrantem w  kościele 
św.  Katarzyny. Na przełomie 1959 
i  1960 r. zostałem jednak „złowiony” 
przez Matkę Bożą Łaskawą ze Sta-
nisławowa i  tam posługiwałem do 
jesieni 1963 r.” – wspomina i od razu 
opowiada piękną historię, jaką ma 
tamtejszy cudowny obraz, który po-
chodzi z  Kresów. „To piękna historia. 
W latach 30. XVIII w. ociemniał literat 
ze Stanisławowa. Strasznie cierpiał. 
Powiedziano mu, żeby pojechał na 
Jasną Górę do Matki Bożej, a Ona go 
wysłucha. Odbył dziewięć pielgrzy-

mek i kiedy wracał z ostatniej, przed 
Stanisławowem odzyskał wzrok. Ewi-
dentny cud. Zapragnął mieć wizeru-
nek Matki Bożej w swoim domu, więc 
zlecił jego namalowanie” – mówi. 

Pan Ryszard, wielki czciciel Mat-
ki Bożej Łaskawej jest świadkiem 
otrzymanej łaski, jaką wyprosił jego 
znajomy. „Był uzależniony od papie-
rosów i na różne sposoby próbował 
się pozbyć tego nałogu. Nie udawało 
się. Poleciłem mu, by prosił o pomoc 
Matkę Bożą Łaskawą. Poszedł, modlił 
się z całego serca i po wyjściu z koś-
cioła już nigdy nie wziął papierosa 
do ust. Doskonale wiedział, komu 
to zawdzięcza” – daje świadectwo 
gdańszczanin. 

Cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie jest kopią 
wizerunku jasnogórskiego, lecz bez blizn na twarzy Bogarodzicy. Powstał na przełomie XVII i XVIII w. W sierp
niu 1742 r. po twarzy Maryi spłynęły łzy. Na pamiątkę cudu Płaczącego Obrazu co roku 21 sierpnia udziela 
szczególnych łask przez błogosławieństwo relikwiarzem z tuwalnią Łez Matki Bożej.
Obraz od wieków uchodzi za cudowny. Do 1883 r. zanotowano aż 738 cudów. W 1987 r. podczas swej pielgrzym
ki do Gdańska św. Jan Paweł II ucałował Cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej.
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R E K L A M A

Żyli tylko Komunią Świętą



styczeń 20208 styczeń 2020 9

Gavin Ashenden przez 
37  lat był anglikańskim 
biskupem, a  od 2008 r. 
do 2017  r. także kapela
nem Królowej Elżbiety II. 
22  grudnia ubiegłego roku 
w  katedrze w  Shrewsbury 
został katolikiem.

Ashenden do katolicyzmu 
zbliżał się już od wielu lat. Zna-
czącą rolę w  jego nawróceniu 
odegrały studia nad objawie-
niami maryjnymi oraz cudami 

eucharystycznymi, umiłowanie 
różańca (dzięki któremu odparł 
atak złego ducha), odkrycie 
Magisterium Kościoła. Pewien 
wpływ wywarł na niego rów-
nież przykład św. kard. Johna 
Henry’ego Newmana, który tak-
że był niegdyś anglikaninem.

Bardziej bezpośrednimi im-
pulsami, które skłoniły anglikań-
skiego hierarchę do rezygnacji 
z  bycia kapelanem królowej, 
a  następnie nawrócenia, było 

Hanik  N I E Z ŁOMNY
Do pokaźnej liczby błogo
sławionych Polaków dołą

czy niedługo kolejny 
kapłan – ks. Jan Ma
cha. Piętnaście minut 
po północy 3 grudnia 
1942 r. 28letni „Ha
nik” został zgiloty
nowany przez Niem
ców w  więzieniu 
przy ul.  Mikołow
skiej w  Katowicach. 

Niedawno papież zatwierdził 
dekret o jego męczeństwie. 

Po wybuchu drugiej wojny 
światowej ks. Jan Macha – syn 
mistrza ślusarskiego ze Stare-
go Chorzowa, wysportowany 
piłkarz ręczny i  utalentowany 
muzyk, sprawujący już wte-
dy posługę wikarego w  para-
fii św.  Józefa w  Rudzie Śląskiej 
– zaangażował się w działalność 
charytatywną (świadczył mater-

Uroczyste obchody odpus
tu św. Celestyna we włoskim 
mieście L’Aquila, procesje 
Wielkiego Tygodnia w  szwaj
carskim Mendrisio oraz ob
chody święta Trójcy Przenaj
świętszej w boliwijskim La Paz 
to kolejne katolickie tradycje 
wpisane na ogólnoświatową 
Listę Niematerialnego Dzie
dzictwa Kulturowego Ludzko
ści UNESCO. Od 2008 r., kiedy 
utworzono listę, co roku spec
jalny komitet wpisuje na nią 
kolejne tradycje kulturowe 
z  całego świata. W  tym roku 
dopisano 42. 

Odpust św. Celestyna zwią-
zany jest z  osobą papieża Ce-
lestyna V –  który podobnie 
jak rządzący kościołem dużo 
później papież Benedykt XVI 
złożył urząd Następcy św. Pio-
tra – oraz ustanowionym przez 
niego specjalnym odpustem. 
Wstępując w 1294 r. na papieski 
tron w  bazylice Santa Maria di 

Collemaggio w  L’Aquili, ogłosił 
on, że ci, którzy spowiadali się 
oraz szczerze żałowali za swoje 
grzechy, a także od nieszporów 
28 sierpnia do nieszporów dnia 
następnego z  wiarą nawiedzili 
bazylikę Collemaggio, otrzyma-
ją odpust zupełny – odpuszcze-
nie win i kar. Od tej pory upra-
womocniony papieską bullą 
sierpniowy odpust – tzw. Per-
donanza Celestiniana – swoista 
ceremonia ułaskawienia (prze-
baczenia) – świętowany jest co 
roku bardzo uroczyście.

Na listę wpisano również 
spektakularne procesje odby-
wające się od XVII w. w  Wiel-
ki Czwartek i  w  Wielki Piątek 
w szwajcarskim Mendrisio. Pod-
czas procesji niesione są latar-
nie oraz specjalne „Trasparenti” 
– półprzeźroczyste, podświetlo-
ne, wykonane unikalną techni-
ką obrazy przedstawiające róż-
norakie sceny i  symbole Męki 
Pańskiej. W  wielkoczwartkowej 

W CZASIE 
MSZY ŚWIĘTEJ 
 NIEBO  ŁĄCZY 
SIĘ Z  ZIEMIĄ, 
WSPÓŁ-
UCZESTNICZĄC 
W  UOBECNIENIU 
 NAJŚWIĘTSZEJ 
 KRZYŻOWEJ 
 OFIARY 
 CHRYSTUSA.
Przy ołtarzu gromadzą się 
nie tylko kapłan, ministran
ci i obecni wierni, lecz także 
święci i aniołowie. Czy chce
cie to zobaczyć? Czy chcecie 
doświadczyć tego, co widzie
li mistycy? W  internecie za 
darmo obejrzeć można pięk
ny siedmiominutowy amery
kański film mówiący o  tym, 
co tak naprawdę dzieje się 
podczas każdej Mszy Świę
tej, co jest „za zasłoną”.

Zajrzyj za zasłonę!
Pomysł nakręcenia filmu 

The Veil Removed zrodził się 
w głowie Chris Magruder. Przy-
gotowując audycję radiową 
o tym, „Jak niebo i ziemia spo-
tykają się podczas Mszy”, wraz 
ze współgospodynią programu 
Julie Nelson zapoznała się ona 
z  niezwykłymi „eucharystycz-
nymi” wizjami doznanymi przez 
świętych. Po emisji odcinka ko-
bieta uczestniczyła we Mszy 
Świętej. Poczuła wtedy, że Pan 
wzywa ją, aby pokazała światu, 
co zobaczymy podczas każ-
dej Mszy, jeśli zasłona zostanie 
zdjęta. Wezwanie ucieleśniło 
się w  króciutkim, ale wymow-
nym filmie nakręconym przez 
profesjonalistów z Chicago.

Chcąc obejrzeć film, wejdź 
na stronę internetową: 
https://theveilremoved.com. 

Na stronie (w języku angiel-
skim) można przeczytać więcej 
o samym filmie i o wszystkim, 
co ma z  nim związek. Odkryj 
prawdę i  doświadcz mistycz-
nego piękna Mszy Świętej.

hb  
(na podst. theveilremoved.com)

ialną i  duchową pomoc rodzi-
nom pozbawionym środków do 
życia z  powodu uwięzienia oj-
ców i mężów) i w antyhitlerow-
ską działalność konspiracyjną 
(przyłączył się do podziemnej 
organizacji „Konwalia”, w  któ-
rej został odpowiedzialnym za 
tzw. Opiekę Społeczną).

Zadenuncjowany przez do-
nosiciela został aresztowany 
5 listopada 1941 r. na dworcu 

„Kochani Rodzice i  Rodzeństwo! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To 
jest mój ostatni list. Za cztery godziny wyrok 
będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie 
czytać mnie nie będzie już między żyjącymi. 
Zostańcie z Bogiem! Przebaczcie mi wszystko! 
Idę do Wszechmogącego Sędziego, który mnie 
teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. 
Moim życzeniem było pracować dla niego, ale 
nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do 
widzenia tam w górze u Wszechmogącego. (...) 
Pozdrówcie wszystkich moich kolegów i znajo-

w  Katowicach. W  tym czasie na 
podstawie donosu o propolskiej 
postawie i  podeptaniu swastyk 
w  obozie w  Auschwitz siedział 
już jego młodszy brat Piotr. 

Ksiądz Macha trafił do wię-
zienia w  Mysłowicach. Był tam 
bestialsko katowany i  głodzo-
ny. Mimo to napisał modlitwę, 
w  której prosił Boga, aby mu 
wolno było stanąć u  bram nie-
ba razem ze swym prześladow-

cą. „Święty albo idiota” –  po-
wiedział o  nim wtedy jeden 
z esesmanów. „Hanik” nie dał się 
złamać i nikogo nie wydał. Du-
chową siłę czerpał z  modlitwy 
na różańcu wykonanym z nitek 
z siennika oraz drzazgi ze stołu 
i z odmawiania brewiarza. Prosił 
o modlitwę swoich bliskich.

Młody śląski ksiądz „oskarżo-
ny o  to, że działając jako Polak, 
powagę i  dobro niemieckiego 
narodu i Państwa poniżył i szko-
dził im, podejmując działanie 
oderwania części do Państwa 
Niemieckiego należącego, co 
kwalifikuje się jako zdrada sta-

mych. Niechaj w modlitwach swoich pamię-
tają o  mnie (...) Umieram z  czystym sumie-
niem. Żyłem krótko, lecz uważam, że swój 
cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko 
będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem 
zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawi-
ta, a bez jednego człowieka świat się nie zawa-
li (...) Pozostało mi bardzo mało czasu. Może 
jeszcze jakie trzy godziny a więc do widzenia 
! Pozostańcie z  Bogiem. Módlcie się za wa-
szego Hanika” – pisał ks. Macha w ostatnim 
swoim liście.

nu” został skazany w lipcu 1942 r. 
W  celi śmierci w  podziemiach 
katowickiego więzienia, w  nie-
ludzkich warunkach, przez pięć 
miesięcy czekał na egzekucję. 
Był jedną z ponad 550 osób, któ-
re położyły głowę pod ostrzem 
„Czerwonej wdowy” (gilotyna 
ta przechowywana jest w  mu-
zeum obozu w   Auschwitz). 
„Umiera spokojnie i  wesoło” – 
zanotował kapelan więzienia.

Więcej informacji na temat 
ks. Jana Machy można zna-
leźć na stronie internetowej: 
 ksmacha.pl.

hb

Do widzenia tam w górze...

W  Rzymie do tej pory ta
kiego kościoła nie było. Ba! 
Nie było takiego w  całych 
Włoszech. Teraz już jest. 
Od grudnia znajdujący się 
w  centrum miasta kościół 
Stygmatów św. Franciszka 
jest czynny przez 24 godziny 
na dobę.

O  całodobowej świątyni 
od lat marzył ks. Ángel García 
Rodríguez. Jego ucieleśniona 
obecnie inicjatywa nosi nazwę 
„Kościół zawsze otwarty”. Pie-
czę nad świątynią sprawować 
mają m.in. wolontariusze za-
łożonej przez niego Fundacji 
Mensajeros de la Paz (Zwiastu-
ni Pokoju), Misjonarze Maryi 
oraz bracia św. Jana Bożego. 
Ma to być zarówno miejsce 

modlitwy, jak i  schronienie 
przed zimnem – swoisty „szpi-
tal polowy” leczący duchowe 
i cielesne rany.

To również spełnienie ży-
czenia papieża Franciszka, któ-
ry wielokrotnie apelował o  to, 
by kościoły były wciąż otwar-
tymi oazami modlitwy, pokoju 
i  miłości Boga. „Kościoły i  pa-
rafie, które mają zamknięte 
drzwi, nie powinny się nazy-
wać kościołami, ale muzeami” 
– mówił papież w 2015 r.

W  Polsce podobnych cało-
dobowych kościołów wpraw-
dzie nie ma, ale przez całą dobę 
otwarte są kościoły i  kaplice, 
w których trwa wieczys ta, nie-
ustanna adoracja, m.in. war-
szawskie kościoły: pw.  św.  Jó-
zefa Oblubieńca NMP na Kole 
oraz kościół Monastycznych 
Wspólnot Jerozolimskich 
pw. Matki Bożej Jerozolimskiej 
na Powiślu; w  Krakowie: Ka-
plica Wieczystej Adoracji przy 
sanktuarium w  Łagiewnikach 
i kaplica w szpitalu dziecięcym 
w  Prokocimiu; w  Białymstoku: 
parafia pw. Ducha Świętego 
i  w  wielu innych miejscach 
(wykaz wszystkich 20 miejsc 
w Polsce z wieczystą całodobo-
wą adoracją znaleźć można na 
portalu: adoremus.pl).

oprac. hb

Kościół  
zawsze  
otwarty

inscenizacji Męki i  Ukrzyżowa-
nia Chrystusa (tzw. „Funziun di 
Giudee”) oraz wielkopiątkowej 
procesji „Enterrois”, podczas któ-
rej niesione są barokowe figury 
martwego Jezusa i  cierpiącej 
Matki Bożej, uczestniczą setki 
wiernych, a  uroczystość przy-
ciąga ponad 10 tys. widzów. 

Obchody Santísima Trinidad 
del Señor Jesús del Gran Poder 
w mieście La Paz w Boliwii od-
bywają się dorocznie w uroczy-
stość Świętej Trójcy. Głównym 
ich punktem jest taneczna 
rozśpiewana huczna parada, 
w  której uczestniczy 40 tys. 
osób oraz procesja z cudowną 
figurą Pana Jezusa.

Z  polskich tradycji na re-
prezentatywnej liście UNESCO 
znajduje się jedynie szopkar-
stwo krakowskie (od 2018 r.)

Oprac. hb (na podst.  
ich.unesco.org,  

www.perdonanza-celestiniana.it, 
www.processionimendrisio.ch)

W tradycji jest siła

m.in. bluźniercze odczytanie 
w  styczniu 2017 r. w  episkopal-
nej Katedrze Najświętszej Maryi 
Panny w  Glasgow fragmentu 
Koranu podważającego boskość 
Chrystusa, a także inne niepoko-
jące zmiany we wspólnocie an-
glikańskiej: wyświęcanie kobiet 
oraz uleganie ideologii gender.

W  rozmowie z  Raymon-
dem Arroyo z  telewizji EWTN 
Ashenden wyznał, że będąc 
katolikiem, ma zamiar energicz-
niej angażować się w  obronę 
chrześcijaństwa w  trwającej na 
Zachodzie wojnie kulturowej. 
Jego zdaniem – w  przeciwień-
stwie do Kościoła katolickie-
go – kościół anglikański już od 
dawna przestał się opierać „an-
tychrześcijańskiemu programo-
wi” związanemu z marksizmem 
kulturowym. Komentując swoją 
konwersję w  najróżniejszych 
anglojęzycznych mediach, 
Ashenden stwierdził, że – jak 
wierzy – tylko Kościół katolicki 
z  powagą swego Magisterium 
posiada „kościelną integralność, 
dojrzałość teologiczną i ducho-
wą moc do obrony wiary, odno-
wy społeczeństwa i  zbawienia 
dusz w  pełni wiary”, tylko on 
„ma odwagę, uczciwość i prze-
konanie”, aby – w  dzisiejszym 
świecie – utrzymać się na chrze-
ścijańskich pozycjach.

hb (na podst. Ashenden.org, 
EWTN, premierchristianity.com, 

churchmilitant.com)

Kapelan angielskiej królowej     
  został katolikiem!

Powrócił do domu
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Kaplica Wieczystej Adoracji 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach

Procesja z cudowną figurą Pana Jezusa w ramach 
obchodów Santísima Trinidad del Señor Jesús del 

Gran Poder w La Paz (Boliwia).



styczeń 202010

ŹRÓDŁO  
NASZEJ SIŁY

Doskonale pamiętam 
z mojego singielskie-
go życia styczniowe 

oblężenie siłowni. Na 
różnego rodzaju ae-
robiki biegałam wte-
dy minimum cztery 
razy w tygodniu i za-
wsze na początku 
roku na wszystkich 
zajęciach pojawia-
ło się wiele nowych 
t wa r z y.  Z n i k a ł y 
one zazwyczaj po 
trzech tygodniach. Nie 
o zdrowy tryb życia jednak mi chodzi, ale o to, że każdy 
z nas ma długą listę niezrealizowanych noworocznych 
postanowień. Zapewne wiele z nich wzbogaciło się już 
o te z 2020 r. By walczyć ze swoimi słabościami, potrzeb-
ny jest nie tylko upór, lecz także źródło siły. Dość niedaw-
no odkryłam, że u mnie właśnie to źródło jest proble-
mem. Mówiąc wprost: ja nie umiem świętować niedzieli. 
Wiem, że ma być dla Boga, jestem tego dnia na Mszy 
Świętej, spędzam czas z bliskimi, a jednak trudno ten 
dzień nazwać prawdziwym świętem w naszym domu. 
W 2020 r. co siedem dni na nowo będę zabiegać, starać 
się i walczyć o świąteczną niedzielę. Pewnie zdarzy mi się 
przespać prawie cały dzień, może też nadrobić zaległoś ci 
z całego tygodnia, ale wtedy za siedem dni znów spró-
buję przeżyć ją z Bogiem, bliskimi i odpocząć, by nabrać 
sił. Poszukam sposobów, rytuałów, przeniosę ją z końca 
tygodnia na początek. Gdy to będzie na swoim miejscu, 
zabiorę się za postanowienia poprawiające życie. 

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew
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         Odpowiedzi na pytania Czytelników

Człowiek to istota w  ciągłym kryzy-
sie, a więc prowokowana do dynamizmu 
i mobilizowana do nieustannego rozwo-
ju. Ta zasada odnosi się również do życia 
wiarą. W sytuacjach, kiedy dzieje się coś, 
z czym nie potrafimy sobie poradzić i ule-
gamy duchowym strapieniom, rodzą się 
dwie postawy: odejście od Boga (zagro-
żenie) lub zbliżenie się do Niego (nowa 
szansa). Aby jednak stało się możliwe 
przezwyciężenie trudności, ważny jest 
powrót do korzeni, jak uczynili to Izraelici 
pod wpływem nauczania proroków, któ-
rzy dodawali im otuchy i  umacniali na-
dzieję zabranych do niewoli babilońskiej. 
Zatrzymanie się, nowa refleksja, decyzje 

i  działania zmierzają do odzyskania za-
ufania wobec Boga, otaczającego świata, 
bliźnich i siebie samych. 

Wiara poddawana jest różnym pró-
bom, a jej codziennością stają się kryzy-
sy. Służą one ponawianiu podstawowe-
go wyboru, jak również przyczyniają się 
do dojrzewania w wierze. 

Tak było w wypadku syna marnotraw-
nego, który źle korzystając z  wolności, 
stracił wszystko, co posiadał, ale przede 
wszystkim zaufanie ojca. Po doświadcze-
niu swoistego ogołocenia podjął decyzję 
o powrocie do utraconego dziedzictwa. 
Kardynał Josef Ratzinger zauważa, że 
„wiara zwraca się do całej egzystencji, 
do woli, do miłości, do samowyrzecze-
nia, dlatego zawsze wymaga również 
przekroczenia wiedzy, dowodów” (Bóg 
i  świat, Kraków 2005, s. 28). Zaś przez 
doświadczenie kryzysów wiara staje się 
skarbem, drogocenną perłą, dla której 
warto się zmagać o  kształt życia nawet 
w momentach bolesnych oczyszczeń. 

Kryzys wiary jest związany z  kryzy-
sem zaufania, na którego horyzoncie 
pojawiają się gęste chmury nieufności, 
zwątpienia czy zagubienia. W takiej sy-
tuacji warto sięgać po sprawdzone na-
rzędzia duchowego wzrostu, jak Słowo 
Boże, modlitwa i sakramenty, zwłaszcza 
spowiedź i  Eucharystia. Nieocenioną 
pomocą mogą być rady doświadczo-
nego przewodnika duchowego, który 
będzie cierpliwie towarzyszył nam na 
drogach wewnętrznych zmagań, rozte-
rek i poruszeń.

Kroczenie drogą zaufania polega na 
zastosowaniu ogólnej wiary w moc i po-
tęgę Boga do swoich konkretnych spraw 
życiowych. Niezależnie od życiowego 
powołania, każdy boryka się z  podsta-
wowymi pytaniami dotyczącymi uf-
ności: Czy Bóg nie zniechęci się moimi 
zdradami, słabościami i grzechem? Czy 
miłości i  łaski Boga nie przyjmuję na 
marne? Święty Tomasz z Akwinu okreś-
la zaufanie jako „nadzieję wzmocnioną 

P o k o n a ć  k r y z y s
MY SIĘ MODLIMY O COŚ, ZA KOGOŚ. ALE JAK COŚ ZŁEGO SIĘ STANIE, TO ODWRACAMY SIĘ OD 
BOGA. WIĘC CO ZROBIĆ, BY POKONAĆ KRYZYS WIARY I NA NOWO ZAUFAĆ?

Nazwa Kafarnaum pojawia się w  Ewangelii wielo-
krotnie. Jezus wybiera to miasto i czyni je centrum 

swojej działalności, dokonując tam wielu cudów i zna-
ków. Tam też powołuje pierwszych apostołów. Mias-
to to miało więc prawo czuć się wyróżnione, chociaż 
w pewnym momencie musiało usłyszeć także Jezuso-
we ,,biada”. Całkiem zresztą zasłużone, bo mieszkańcy 
– mimo cudów – nie przyjmowali Jego nauki. 

Prorok Izajasz, pisząc o  Galilei – a  zatem także 
o  Kafarnaum –  powie, że jest to kraina pogan. Rze-
czywiście, okolica słynęła z wielu świątyń pogańskich. 
Mieszkającym tam nie przeszkadzało łączenie wiary 

silnym przekonaniem”. Zatem „nie ma 
innej możliwości posiadania pewności 
co do swego życia, jak tylko przez co-
raz większe powierzenie siebie w  ręce 
tej miłości, którą odczuwa się jako co-
raz większą, ponieważ swoje źródło ma 
w Bogu” (Porta fidei, 7).

Zaufanie jest sprawą serca i intymne-
go związku z Bogiem każdego wierzące-
go. Ono wciąż się w nas dokonuje i  jest 
ciągle poddawane próbom: kryzysom, 
zwątpieniom i rozgoryczeniom, bo „przez 
wiele ucisków trzeba nam wejść do króle-
stwa Bożego” (Dz 14,21). Cierpliwe zno-
szenie trudności i  przeciwności sprawi, 
że pozostawimy wszelkie ludzkie zabez-
pieczenia i podpórki. Wtedy nasze „noce” 
będą rozświetlane światłem Chrystusa 
– „niezachodzącej nigdy gwiazdy poran-
nej” i  jedynej nadziei dla świata – które 
poprowadzi nas do miłosnego wyznania: 
„Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się 
na wieki”. 

Ks. Leszek Smoliński

EWANGELIA WG ŚW. MATEUSZA 4,12-23 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwię-
ziony, usunął się do Galilei. Opuścił jed-

nak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum 
nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona 
i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo pro-
roka Izajasza: „Ziemia Zabulona i  ziemia 
Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 
Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemno-
ści, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cie-
nistej krainy śmierci wzeszło światło”. 

w Jahwe z wiarą w różnych – mniej lub bardziej zna-
nych – bożków. Kraina była mieszanką różnych kultur, 
tradycji i wierzeń, przez co pobożni Żydzi uważali ją za 
miejsce gorszej kategorii.

Tym bardziej może zastanawiać, dlaczego po wyjś-
ciu z Nazaretu Jezus kieruje swoje kroki właśnie do Ka-
farnaum. Jedno jest pewne – idąc do obcych, daje nam 
przykład godny naśladowania. Wielu z  nas bowiem 
unika ludzi o odmiennym światopoglądzie. Wolimy się 
spotykać z  tymi, którzy reprezentują nasze poglądy; 
którzy mają podobne do naszych zapatrywania; któ-
rzy są do nas podobni w swoich opiniach i podobnie 
jak my oceniają otaczającą nas rzeczywistość. Od ludzi 
myślących odmiennie raczej stronimy. Często nawet 
nie próbujemy szukać wspólnego języka. 

A Jezus pokazuje, że trzeba wyjść poza to, co ,,moje” 
i spojrzeć o wiele szerzej. Ewangelia zachęca do tego, 
by wyjść do drugiego człowieka i  to bez względu na 
to, czy światopoglądowo jesteśmy sobie bliscy czy też 
nie. W naszym życiu o wiele ważniejsze od tego, co nas 
dzieli, powinno być to, co nas z innymi łączy. 

Warto o tym pamiętać. I to nie tylko w kontekście 
zakończonego właśnie Tygodnia Modlitw o  Jedność 
Chrześcijan. Jedność we wspólnocie Kościoła, jedność 
w  naszej Ojczyźnie, w  rodzinach, w  małżeństwach, 
w naszych środowiskach czy miejscach pracy powinna 
być nie tylko tematem codziennej modlitwy, lecz także 
przedmiotem bardzo konkretnych działań.

Zacznijmy od modlitwy... Nie bójmy się jednak na 
modlitwie nie poprzestawać. Może trzeba – jak Jezus 
– wyjść do tych, z którymi nam nie po drodze... Może 
trzeba wyciągnąć do kogoś rękę z  prośbą o  zgodę... 
Może trzeba kogoś przeprosić... Niech ta Ewangelia 
będzie dla nas wszystkich okazją do konkretnego dzia-
łania. Najlepiej od zaraz. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Wyjść do innego człowieka
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Myślę, że jestem jednym 
z  najbardziej „rozpoli-
tykowanych” księży i to 

nie dlatego, że coś robię w tym 
kierunku, jestem za jakąś opcją 
polityczną albo marzy mi się 
mandat poselski. Jest tak dlate-
go, że to, co mówię, inni przypi-
sują jakiejś opcji politycznej. Hi-
storia z niedawna: próbowałem 
zamówić pełnopłatną reklamę 
zbliżającego się w  Szczecinie 
Marszu dla Życia, który już za 
kilka miesięcy przejdzie pod 

Ksiądz polityk                           ks. Tomasz Kancelarczyk Fundacja Małych Stópek

Raushan, młoda kobieta 
z  Kazachstanu od dzieciń-
stwa szukała Pana Boga. 

„Moja babcia była muzułmanką, 
więc ja też się tak modliłam jak 
ona. Często chodziłam do me-
czetu” – powiedziała.

BIBLIA
Raushan mówiła: „W  dzieciń-

stwie miałam takie wydarzenia, 
doświadczenia, kiedy spotyka-
łam się z  Panem Jezusem. Zro-
zumiałam to jednak całkiem nie-
dawno. U nas w domu była Biblia 
po kazachsku. Nie mam pojęcia, 
kto ją przyniósł, może jacyś pro-
testanci, ale nie katolicy. Ja czyta-
łam tę Biblię. Czytałam też Koran, 
ale nic z  niego nie rozumiałam. 
Zastanawiałam się nieraz, gdzie 
jest dobry Bóg? Do jakiego Boga 
ja się modlę? W mojej głowie po-
jawiało się dużo pytań. Niestety, 
dorośli nie byli w  stanie na nie 
odpowiedzieć. Oni w  ogóle nie 
rozumieli, o  czym ja mówię. Nie 
rozumieli mnie. I kiedy zaczęłam 
zadawać takie pytania, odpo-
wiedzi nie dostałam, natomiast 
z domu zniknęła Biblia”.

JAN PAWEŁ II
Ważnym momentem w  jej 

życiu był przyjazd Jana Pawła II 
do Kazachstanu. Miał on miej-
sce w  2001 roku. „Miałam wte-
dy 11  lat. Akurat w  tym czasie 
modliłam się muzułmańskimi 
modlitwami. Nagle zobaczyłam, 

że w  telewizji jest bezpośrednia 
transmisja ze spotkania z  Papie-
żem. Zaczęłam oglądać. Było tam 
dużo ludzi. To wszystko jakoś 
mnie dotknęło. Zaczęłam więc 
modlić się do Pana Boga. Jak 
dziecko prosiłam o  dobre oceny 
w szkole. Wtedy w sercu usłysza-
łam głos: «Módl się do Jezusa, 
poproś Go». Zaczęłam się bun-
tować przeciwko temu. Zastana-
wiałam się, dlaczego taki głos się 
we mnie pojawia? Dlaczego ja, 
muzułmanka, mam się modlić do 
Jezusa? To było takie duże wra-
żenie, że z  emocji zerwałam się 
i wyłączyłam telewizor. Nie chcia-
łam na to patrzeć” – opowiada.

DEPRESJA
Po latach, kiedy miała  18-20 lat, 

zaczęła bliżej poznawać swoich ro-
dziców i żyć razem z nimi. Wcześ-
niej cały czas wychowywała ją 
babcia. Wtedy też pojawiły się 
u niej myśli samobójcze, depres-
ja, koszmary nocne. „Oczywiście 
modliłam jakimiś różnymi mod-
litwami muzułmańskimi i  myś-
lałam, że na pewno wszystko 
minie. Uczyłam się w  Ałmaty, 
potem przeprowadziłam się do 
Astany, gdzie miałam mieszka-
nie blisko kościoła prawosław-
nego. Często tam wchodziłam. 
Pewnego dnia spotkałam tam 
prawosławnego kapłana i chwi-
lę z nim porozmawiałam. Byłam 
bardzo zła, ponieważ on dał mi 
taką tabelkę porównawczą, na 

której było napisane: 
muzułmanie, prawo-
sławni, katolicy. Z tej 
tabelki wynikało, że 
muzułmanie to samo 
zło. To było nieprzy-
jemne doświadcze-

nie dla mnie. Nie chciałam już 
tam więcej wejść. Postanowi-
łam wówczas pójść do katoli-
ków. Chciałam, ale nie potrafi-
łam” – wyznaje.

To był trudny czas w  jej ży-
ciu. Bardzo źle czuła się ze sobą. 
Straciła też pracę i  w  jej życiu 
osobistym też działo się wie-
le niedobrych rzeczy. „Pewnej 
nocy zaczęłam się modlić do Al-
laha. On jednak jest jakiś daleki, 
jakby z drugiego końca świata. 
A  ja zaczęłam się tak gorąco 
modlić: „Ty gdzieś tam na górze 
siedzisz i  wszystko rozumiesz, 
a  w  ogóle Cię nie obchodzą 
moje problemy. Jeśli teraz mi 
nie pomożesz, to już koniec, ja 
z Tobą zrywam” – wspomina.

TELEFON ZAUFANIA
Następnego dnia przyszedł 

jej do głowy taki pomysł, żeby za-
dzwonić na telefon zaufania. Nie-
stety, tam nie zrozumieli jej i po-
wiedzieli: „Słuchaj, nie wiemy jak 
ci pomóc, nie rozumiemy twoich 
problemów, ale jest taki jeden 
psychiatra, może on ci pomoże”. 

Tak trafiła do „wujka” Tura-
na, kazachskiego autorytetu 
w  dziedzinie psychologii i  psy-
chiatrii. „Kiedy weszłam do jego 
gabinetu, czytał Biblię – po-
czątek Ewangelii św. Jana «Na 
początku było Słowo, a  Słowo 
było u Boga i Bogiem było sło-
wo». Gdy to usłyszałam, totalnie 
mnie to rozbiło. Było to szoku-
jące. W  ogóle nie rozumiałam, 
o co tu chodzi, ale mnie to głę-
boko poruszyło” – wyznaje. 

W KAPLICY ADORACJI
To, co działo się u „wujka” Tu-

rana było zupełnie dla niej nie-
zrozumiałe. Po prostu siedziała 

u niego na spotkaniach trzy dni. 
Pewnego dnia powiedział do 
niej: „Słuchaj, może ty pójdziesz 
do meczetu się pomodlić”. 
Zgodziła się. Poszła, siedziała, 
ale nic nie czuła. Było jej tam 
ciężko. „To dla mnie było 
obce doświadczenie. Po-
tem opowiedziałam Tura-
nowi o tym, a on wskazał 
mi inne miejsce. Zapro-
wadził mnie do pokoiku, 
gdzie trwała adoracja 
Najświętszego Sakra-
mentu. Nie miałam po-
jęcia, co tam się dzieje. 
Kiedy jednak tam we-
szłam, bardzo źle się 
poczułam, było mi mdło, myśla-
łam, że zaraz umrę. Dla mnie to 
był oczywisty znak, że «coś tam 
jest»”.

Potem ojciec Stanisław, Po-
lak pracujący w  Kazachstanie, 
porozmawiał ze mną i wiele mi 
wyjaśnił, wytłumaczył, co może 
być problemem w moim życiu. 
Kiedy wyszłam od niego, świat 
stał się inny, jakbym dostała 
skrzydeł. Chodziłam po ulicy 
przed kościołem i  nagle usły-
szałam wewnątrz, w  sercu, sło-
wa: «Oto Ciało i  Krew Chrystu-
sa». Nie wiedziałam, o co chodzi 
– nigdy w życiu tego nie słysza-
łam” – opowiada Raushan.

WALKA DUCHOWA
Po powrocie do domu zaczę-

ła się modlić, odmawiać różaniec 
–  instrukcję dał jej ojciec Stanis-
ław. „Miałam wrażenie, jakby 
moje mieszkanie dosłownie tęt-
niło modlitwą. Mimo wszystko 
ciągle czułam się muzułmanką 
i cały czas byłam w szoku, nie wie-
działam, co się dzieje. Mówiłam: 

«Niemożliwe, czyżby rzeczywiś-
cie ta modlitwa Ruskich (tak mó-
wimy o Polakach, Koreańczykach 
czy Niemcach) ma aż taką siłę?». 
Bo u nas są modlitwy ruskie i nie 
ruskie” – wyjaśnia młoda kobieta.

W  nocy miała bardzo nie-
przyjemne doświadczenia, jak-
by ktoś na nią napadał z nożem. 
Budziła się, miała nawet siniaki. 
Rano natychmiast pobiegła do 
ojca Stanisława. 

„Mniej więcej trzy lata trwały 
nade mną różne modlitwy, eg-
zorcyzmy. Przygotowywałam 
się do chrztu. Raz już byłam 
w drodze do chrztu, ale zrezyg-
nowałam. Potem drugi raz od 
początku zaczynałam. W 2017 r. 
zostałam jednak ochrzczona 
i  od tej pory moje życie zupeł-
nie się zmieniło. Jestem szczęśli-
wym człowiekiem. I  właśnie za 
to przyjechałam podziękować 
Panu Jezusowi Miłosiernemu 
do Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia do Krakowa-Łagiewnik” 
– zakończyła swoje świadectwo 
Raushan.

Zatroskani o wspólny dom
W ZIEMSKI LOS CZŁOWIEKA JEST WPISANA TROSKA O ŻYCIE. PIĄTE PRZYKAZANIE DE-
KALOGU, KTÓRE BRZMI DOŚĆ KATEGORYCZNIE: „NIE ZABIJAJ!”, ZAWIERA RÓWNIEŻ 
IMPERATYW TROSKI O ŻYCIE W WYMIARZE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM I DUCHOWYM, 
KTÓRE ROZWIJA SIĘ W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU. ONO JEST NASZYM WSPÓLNYM 
DOMEM. STĄD NIE JEST OBOJĘTNE, JAK TROSZCZYMY SIĘ O JEGO WYGLĄD, CZYSTOŚĆ, 
A TAKŻE O TO, CO PRZEKAŻEMY NASZYM NASTĘPCOM. 

Biblijne wezwanie Boga 
z raju brzmi: „Czyńcie sobie 

ziemię poddaną” (Rdz 1,28). 
A jak wygląda to współcześnie? 
Nieograniczona konsumpcja 
doprowadziła do masowej 
wycinki lasów, splądrowania 
zasobów naturalnych, zanie-
czyszczenia powietrza oraz 
wód. Chodzi więc o  to, aby 
w pogmatwanej rzeczywistoś-
ci świata nie szukać winnych 
gdzieś daleko, ale rozpocząć 
od siebie – najpierw od właś-
ciwego kształtowania swojego 
myślenia, za którym pójdą kon-
kretne działania. 

Często stwierdzamy: „tak 
musi być”. Stąd tylko krok do 
wygodnego dla nas stwierdze-
nia: lepiej nie reagować! Nie 
trzeba być wyspecjalizowanym 
znawcą tematu, żeby wiedzieć, 
że narzekanie na innych nie 
wystarczy. Trzeba po prostu 
sprzątać, segregować odpadki, 
nie zatruwać środowiska. Sa-
memu. I  skłonić do tego tych, 
którzy od nas zależą – pod-
władnych, dzieci. Warto w  so-
bie poszukać motywacji. Chęt-
nie szukamy winnych w  sfe-
rach rządzących, w  partiach, 
w  bliżej nieokreślonych siłach 
zewnętrznych. Bardzo rzadko 
zadajemy sobie pytanie: Jaki 
jest mój udział w  zniszczeniu? 
I  czy to, że jestem chrześcija-
ninem, ma w  tym kontekście 
jakieś znaczenie? 

Świętego Franciszka z  Asy-
żu, którego Jan Paweł II ogłosił 

w 1979 r. patronem ekologów, 
słusznie zalicza się do tych, 
którzy odnosili się do przyrody 
jako cudownego daru udzie-
lonego przez Boga rodzajowi 
ludzkiemu. Biedaczyna z  Asy-
żu głęboko odczuł wszystkie 
dzieła Stwórcy i  natchniony 
Bożym duchem wyśpiewał 
swą najpiękniejszą Pieśń stwo-
rzenia, przez którą oddał należ-
ne uwielbienie, chwałę, cześć 
i  wszelkie błogosławieństwo 
najwyższemu i dobremu Panu. 

Warto postawić sobie kilka 
konkretnych pytań. Niech jako 
pomoc w refleksji posłuży nam 
Dekalog ekologiczny sformu-
łowany na konferencji żydów 
i  chrześcijan w  Halling Hoog 
w 1982 r.: 

Jam jest, Pan Bóg twój, 
który stworzył niebo 

i  ziemię. Weź pod uwagę, 
że w tym stworzeniu jesteś 
moim partnerem. Obchodź 
się więc troskliwie z powie-
trzem, wodą, ziemią i zwie-
rzętami, tak jakby byli to 
twoi bracia i siostry. 

Weź pod uwagę, że dając 
ci życie, dałem ci także 

odpowiedzialność, wolność 
i  ograniczone rezerwy su-
rowców ziemi.

Nie okradaj przyszłości. 
Szanuj swoje dzieci, da-

jąc im możliwość długiego 
życia. 

Rozbudzaj w swoich dzie-
ciach miłość do natury.
Rozważ, że ludzkość 
może wprawdzie używać 

technologie, lecz raz znisz-
czonego życia nie może 
stworzyć na nowo.

Zatroszcz się o  to, aby 
w  twojej wsi, w  twoim 

mieście, w twoim kraju two-
rzyły się grupy, które będą 
się z  zaangażowaniem sta-
rały o to, aby zapobiec gro-
żącym katastrofom.

Odsuń się od wszelkich 
broni, które powodu-

ją niedające się naprawić 
zniszczenia w  podstawo-
wych uwarunkowaniach 
życia.

Ćwicz samodyscyplinę 
także przy małych decy-

zjach w swoim życiu.
Znajdź w twoim cotygod-
niowym dniu wypoczyn-

ku –  szabacie czy niedzieli 
– czas, aby żyć ze światem, 
a nie tylko go używać.

Pomyśl o  tym: nie posia-
dasz ziemi – jesteś tylko 

jej stróżem (opiekunem).
Warto pamiętać, że świat 

widzialny jest jakby mapą, któ-
ra wskazuje drogę do nieba, 
odwiecznego mieszkania Pana 
całego stworzenia. A  ekologia 
zaczyna się od nawróconego, 
zakochanego w  żywym Bogu 
i Jego stworzeniach serca.

Ks. Leszek Smoliński

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Łaska nawrócenia

hasłem: „Jak nie ty, to kto?”. Przy 
próbie uzgodnienia szczegółów 
usłyszałem, że może być trudno, bo 
jest to sprawa polityczna. Między 
innymi właśnie takie oświadczenia 
skłaniają mnie do wniosku: jestem 
księdzem politykiem. Na tym przy-
kładzie widać, jak w temacie obro-
ny życia człowieka sprawdzają się 
słowa ks. abp. Andrzeja Dzięgi, że 
tu nie chodzi o politykę, ale sprawy 
Boże i nie Boże. 

Po doświadczeniu z  reklamą, 
nie pierwszym i nie ostatnim tego 

typu, odrzucenia pomocy w obro-
nie wartości życia widzę jasno, że 
podział polityczny przebiega nie 
na linii sposobu gospodarowania 
zasobami w  państwie, ale na linii 
wartości takich jak: życie, rodzina 
i  godność całego życia człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Stojąc w  obronie tych wszystkich 
wartości, na przykładzie obroń-
ców życia widać, że stajemy się 
w  sposób niezamierzony i  wbrew 
własnej woli zakładnikami jakiejś 
opcji politycznej. Wyobraźmy so-

bie, jak byłoby wspaniale, gdyby-
śmy wszyscy byli ludźmi tych sa-
mych wartości. Dlatego rację miał 
św. Jan Paweł II, pisząc, że potrzeb-
na jest powszechna mobilizacja 
sumień, aby wprowadzić w czyn 
wielką strategię obrony życia. 
Taka i tylko taka strategia jest 
mi bliska i  jeśli bycie takim 
strategiem jest dla kogoś 
równoznaczne z  polity-
ką, to niech będzie, że 
jestem politykiem.
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Odlana z  brązu trzyme
trowa figura Matki Bożej Ła
skawej Patronki Warszawy 
i  Strażniczki Polski stanie na 
terenie parafii św. Jana Pawła 
II w  Radzyminie. Umieszczo
na na liczącym 5 m kamien
nym postumencie przy trasie 
S8 witać będzie kierowców 
zmierzających do stolicy od 
strony Białegostoku.

Figura wzorowana na ła-
skami słynącym obrazie bę-
dzie wyrazem hołdu i  podzię-
ki za cudowną interwencję, 
dzięki której w  1920 r. polscy 
żołnierze zdołali odeprzeć cią-
gnące na Warszawę ze wscho-
du i mające zamiar podbić całą 
Europę hordy bolszewików. 
Matka Boża dwukrotnie ukaza-
ła się wtedy na niebie, a widzą-
cy ten cud najeźdźcy przerazili 
się i wpadli w popłoch.

Odsłonięcie posągu bę-
dzie jednym z  punktów uro-
czystych sierpniowych ob-
chodów 100. rocznicy bitwy 
warszawskiej z 1920 r., zwanej 
popularnie „Cudem nad Wisłą”. 
Poświęcony zostanie wtedy 
również budowany w  Radzy-

W podzięce za
 „Cud nad Wisłą”

minie kościół 
pw. św.  Jana 
Pawła II, któ-
ry ma się stać 
diecezjalnym 
sanktuarium 
papieża Po-
laka. Warto 
nadmienić, 
że przy ra-
dzymińskiej 
parafii oprócz 
Izby Pamięci 
Jana Pawła II 
znajduje się 
również Izba 
Pamięci Bitwy 
Warszawskiej.

M a t k a 
Boża Łaska-
wa Patronka 
W a r s z a w y , 
zwana również Strażniczką 
Polski, czczona jest w sposób 
szczególny w  swoim obrazie 
w  sanktuarium znajdującym 
się na warszawskim Starym 
Mieście tuż obok katedry 
św. Jana Chrzciciela.
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fot. Polk, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Archikatedra  
Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Nur-Sułtan  
(dawniej Astana).

Wizualizacja figury Matki Bożej Łaskawej Patronki 
Warszawy i Strażniczki Polski w parafii św. Jana 
Pawła II w Radzyminie.

fot. arch. parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie
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Doktor John Bruchalski 
to znany w  Stanach 
Zjednoczonych gine

kolog. Przez lata zabił wiele 
ludzkich istnień. Gdy poje
chał do Meksyku i  przebywał 
w bazylice Najświętszej Maryi 
Panny z  Guadalupe, usłyszał 
w swoim sercu słowa: „Dlacze
go mnie ranisz?”.

Jak wyznał w rozmowie z Ju-
anem Manuelem Cotelo doktor 
Bruchalski, „dorastał w  rodzinie 
katolickiej, ale szybko zosta-
wił ten «mit» za sobą”. Skończył 
medycynę i  został lekarzem 
– ginekologiem. Wtedy, przeko-
nany przez starszych kolegów, 
że aborcja to lekarstwo na wie-
le problemów, zabił wiele nie-
narodzonych dzieci. „W  1994  r. 
moje serce było stwardniałe. 
Nauczyłem się traktować kobie-
ty jak przedmioty. Nauczyłem 
się «usuwać ciąże». Kiedy do-
konywałem aborcji i  propago-
wałem zbliżenia seksualne, nikt 
nie zdrowiał, tylko wszystkim 
się pogarszało. Więcej infekcji, 

je z łona matki, było żywe, ważyło 
ponad pół kilograma. „Poprosi-
łem lekarkę pediatrę, by uratowa-
ła to dziecko. Spojrzała mi w oczy 
i powiedziała: «Johny, stać cię na 
więcej. Przestań traktować dzieci, 
jakby to był rak». Zapytałem ją, co 
chce przez to powiedzieć, a ona 
odpowiedziała: «Jesteś lekarzem, 
żeby pomagać. To nie pomaga»” 
– opowiada. 

PRZEŁOM
Przełomem w jego życiu była 

wizyta w Medjugorie. „Kiedy po-
jechałem w  to miejsce, znalaz-
łem miłość. Odnalazłem miłość 
Bożą, pokój Chrystusa i  miłość 
mojej matki z nieba. Tam pode-
szła do mnie młoda dziewczyna 
i  powiedziała: «Pan jest leka-
rzem». Była Belgijką, mówiła po 
francusku, ale ja ją rozumiałem 

po angielsku. 
«Muszę z  pa-
nem poroz-
mawiać. Matka Boża ma panu 
coś do przekazania». Myślałem, 
że zwariowała. Ale ona usiadła 
i  obwieściła mi rzeczy, które 
miały się wydarzyć w moim ży-
ciu. «Jest pan lekarzem. Może 
pan pomóc zreformować me-
dycynę. Osiągnie pan spokój 
i  radość życia, jeśli będzie pan 
praktykował najlepszą medy-
cynę i  pomagał potrzebującym 
i postępował według nauk Koś-
cioła». Zrozumiałem, że kiedy 
dokonywałem aborcji, zabijając 
niewinną osobę, z  mojej ręki 
przechodziło to do mojego ser-
ca i  czyniło je twardym, tak jak 
i serce matki” – wyznaje.

NAWRÓCENIE 
To był moment zwrotny. 

„Moje serce pękło i  zacząłem 
płakać. Matka Boża wróciła do 
mojego życia. Odzyskałem swo-
ją katolicką przeszłość. Znów się 
spowiadałem, przyjmowałem 

Usłyszał głos    Matki Bożej
Komunię i modliłem się sercem” 
– wspomina.

Gdy wrócił do pracy, powie-
dział swoim przełożonym: „Nie 
będę już dokonywał aborcji”. 
„Moja żona i  ja porzuciliśmy te 
praktyki i  otworzyliśmy klinikę 
w  Wirginii, przyjmując pacjen-
tów na kanapie. Przybywali ze 
wszystkich stron. Teraz mamy 
20 tysięcy wizyt i 700 porodów 
rocznie. To coś więcej niż leczyć 
chorobę. Pomagamy im być 
zdrowszymi, lepszymi i  święt-
szymi” – opowiada.

NIGDY...
Doktor John Bruchalski 

mówi: „Bóg musiał wstrząsnąć 
mną do głębi, aby zwrócić moją 
uwagę. Musiał wyprowadzić 
mnie z  mojego świata i  moich 
przekonań. Dziś razem z  moją 
żoną działamy, a  Maryja nam 
wciąż mówi: «Róbcie wszystko, 
co wam powie mój Syn». A kie-
dy wątpię i boję się, Ona mówi: 

«Czy mój Syn cię kiedykolwiek 
zawiódł?». A  odpowiedź na to 
jest tylko jedna: nigdy. Mogę ro-
bić wszystko przez Tego, który 
mnie umacnia. Każdy dzień jest 
jak przygoda w Duchu Świętym.

Małgorzata Pabis
oprac. na podstawie frag-

mentu filmu Mary’s Land oraz 
tekstów z lifesitenews.com

więcej rozbitych rodzin, depre-
sji, smutku, rozpaczy, cynizmu” 
– zauważał.

Wówczas jego przyjaciel za-
brał go do Meksyku. Jednym 
z punktów podróży była wizyta 
w  bazylice Najświętszej Maryi 
Panny z Guadalupe. „Stałem tam 
pośród ludzi, obserwowałem 
Mszę Świętą. I  pod koniec mę-
czącego dnia, w upale, w tłumie 
ludzi, usłyszałem w moim sercu 
słowa: «Dlaczego mnie ranisz?». 
Zaskoczyło mnie to. Zastana-
wiałem się, czy to przez piwo, 
czy przez upał. Wokół mnie nie 
było nikogo, kto mówił po an-
gielsku. Usłyszałem kobiecy głos 
skierowany bezpośrednio do 
mnie. Myślałem, że oszalałem. 
Ten głos był bezpośredni i prze-
nikliwy” – wspomina.

TO NIE POMAGA
Wyrzucił to z  głowy. Był zbyt 

zajęty. Wrócił do swojej pracy 
i  pewnego dnia, gdy dokony-
wał kolejnej aborcji, przyszło na 
świat dzieciątko. Gdy wyciągnął 

Zadzwoń i zamów!  Tel.: 661 128 006

Całość 
świadectwa 

można zobaczyć 
w filmie „Mary’s 

Land. Ziemia 
Maryi”.

W grudniu w Polsce wraz z ekipą 
filmową przebywał Jose  Maria 
Zavala –  hiszpański reżyser 

filmu Tajemnica Ojca Pio. Tym razem 
przygotowuje film na stulecie urodzin 
św. Jana Pawła II pt.: Wojtyła. „Ten film 
zaskoczy świat obrazami i dokumenta-
mi, których nikt do tej pory nie widział” 
– zapowiada.

Film na stulecie  
urodzin św. Jana Pawła II

Hiszpanie kręcili zdjęcia w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Wadowicach i Częstochowie. Spotykali się 
ze świadkami życia i świętości Jana Paw-
ła II oraz z tymi, którzy za jego wstawien-
nictwem wymodlili w życiu szczególne 
łaski dla siebie i swoich bliskich.

mp

Dwa lata temu jeden z dzienni-
karzy zarzucił Dawidowi Ku-

backiemu, że kiedy on czyni znak 
krzyża, wówczas obraża jego 
uczucia religijne. Sportowiec 
odpowiedział mu niemal natych-
miast: „Wydaje mi się, że ten znak 
krzyża pomaga mi być lepszym 
zawodnikiem. Dzięki temu czuję, 

DOKTOR JOHN BRUCHALSKI 
PODKREŚLA, ŻE DZIAŁACZE PRO-LIFE MUSZĄ MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, 
ŻE KAŻDEGO DNIA POTRZEBNA JEST ICH PRACA I ŚWIADECTWO TAM, 
GDZIE POSTAWIŁ ICH PAN BÓG. POPRZEZ ICH DZIAŁANIE ON BĘDZIE 
CZYNIŁ WIELKIE RZECZY... POTRZEBUJE JEDNAK NASZYCH RĄK... 

Nie wstydzi się  
znaku krzyża
DAWID KUBACKI WYGRAŁ TEGOROCZNY PRESTIŻOWY TURNIEJ CZTE-
RECH SKOCZNI W  SKOKACH NARCIARSKICH. SPORTOWIEC PRZED 
KAŻDYM SWOIM SKOKIEM CZYNI ZNAK KRZYŻA. NIE ZAPRZESTAŁ 
TEJ PRAKTYKI NAWET WTEDY, GDY SPADŁA NA NIEGO FALA HEJTU.

że mam na skoczni dodatkowe 
wsparcie. Tak, jakbym miał przy 
sobie psychologa. Dzięki temu 
ze spokojem podchodzę do pew-
nych rzeczy, mając świadomość, 
że ma się wsparcie z góry. Dlate-
go jest to może trochę taki śro-
dek psychologiczny. U mnie to się 
sprawdza. Identyfikuję się z  tym 

i nie jest to dla mnie wstydliwy te-
mat. Nie uważam, żebym musiał 
się ograniczać albo tłumaczyć, 
dlaczego to robię”.

Dawid Kubacki to trzeci pol-
ski skoczek, który wygrał Turniej 
Czterech Skoczni. Wcześniej 
udało się to Adamowi Małyszo-
wi i Kamilowi Stochowi.
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Kiedy św. Tomasz z  Akwi
nu wstąpił do żebraczego 
zakonu dominikanów, jego 
rodzina porwała go i  uwię
ziła w  areszcie domowym 
w  rodzinnym zamku. Prośbą 
i groźbą usiłowano skłonić go 
do zmiany decyzji. 

Jego bracia posunęli się na-
wet do tego, że chcąc, by złamał 
ślub czystości, wpuścili do jego 

komnaty nadobną, skąpo odzia-
ną ladacznicę. Tomasz, nie będąc 
nieczułym na kobiece wdzięki 
i  czując, że narasta w  nim pod-
niecenie, pochwycił rozżarzoną 
głownię z  kominka, którą – po 
przegonieniu kobiety – nakreślił 
na ścianie znak krzyża. Potem 
zagłębił się w  modlitwie, pro-
sząc Boga o  dar wstrzemięźli-
wości. Kiedy zasnął, pojawili się 
aniołowie, którzy bardzo mocno 
ścisnęli go paskiem wokół bio-
der. „Oto z rozkazu Najwyższego 
opasujemy biodra twe paskiem 
czystości” – powiedzieli. Sen 
okazał się jednak jak najbardziej 
realny, bowiem Tomasz zawył 
z  bólu i  od tej pory już nigdy 
więcej nie odczuwał pokus prze-
ciwko czystości, a  rodzina dała 
w końcu za wygraną.

Święty Tomasz do końca 
życia nosił wspomniany półto-
rametrowy pasek „uwity z  bia-
łej, nadzwyczajnie delikatnej 
materyi” i mający 15 węzełków, 
„zapewne na pamiątkę tyluż 
tajemnic Różańca św., którego 
Tomasz jako wierny syn św. Do-
minika był gorącym czcicielem”. 
Na jego wzór przygotowano 
sakramentalium noszone przez 
członków walczącego o  czys-
tość i działającego także w Pols-
ce Bractwa Paska św. Tomasza, 
czyli Milicji Anielskiej. Bractwo 
już niestety nie istnieje, ale po-
zostały po nim modlitwy, które 
z  powodzeniem można wyko-
rzystać w  naszych współczes-
nych zmaganiach o  zachowa-
nie cnoty czystości. Oto jedna 
z nich:

Modlitwa codzienna do św. Tomasza o zachowanie niewinności i czystości
O wybrana Lilio niewinności, przeczysty św. Tomaszu, któryś sukienki chrztu święte-

go nigdy żadną nie skaził plamą, któryś od dwóch aniołów przepasany był prawdziwym 
aniołem w ciele, upraszam Cię, abyś mnie Jezusowi, Barankowi Niepokalanemu i Przenaj-
świętszej Dziewicy Maryi, Królowej Panieńskiej tak polecił, abym też i ja, mając świętym 
paskiem biodra swe przepasane, otrzymał dar czystości Twojej, a tak naśladując Cię tutaj 
na ziemi, mógł być jako Ty, o waleczny Patronie mej czystości, w dzień sądu między anio-
łami w niebie wiecznej chwały wieńcem ukoronowany. 

Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego Amen.
Uwaga: Oczywiście, nie należąc do bractwa, fragment: „mając świętym paskiem biodra 
swe przepasane” ,można opuścić.

Czy Jezus mówił po grec
ku? A  może po hebrajsku? 
Zbawiciel znał prawdopodob
nie obydwa języki, ale według 
większości badaczy posługi
wał się głównie aramejskim. 

W  Ewangeliach pisanych 
głównie po grecku (choć istnie-
je hipoteza, że św. Mateusz miał 
pierwotnie spisać swoją Ewan-
gelię po aramejsku) można zna-
leźć kilka słów i  zwrotów przy-
toczonych w  tym języku, m.in. 
amen, talitha kum („dziewczyn-
ko, wstań”), effatha („otwórz 
się!”), Kefas (nowe imię Piotra 
pochodzące od kefa – „skała”), 
abba („ojcze”), raka („kretynie”, 
„idioto”) czy słynne Eli Eli lama 
sabaqtani („Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił?”). 
Aramejskie wyrazy użyte w No-
wym  Testamencie to: marana-

tha („Panie, przyjdź”), mamona, 
a także imię Marta.

Do dziś na terenach Bliskiego 
Wschodu, m.in. Izraela, Syrii, Ira-
ku, Iranu i Libanu, żyją ludzie po-
sługujący się językiem aramej-
skim. Aramejski wciąż używany 
jest także w  liturgii niektórych 
Kościołów katolickich obrząd-
ków wschodnich: syryjskiego, 
chaldejskiego i maronickiego.

Aby posłuchać języka ara-
mejskiego „na żywo”, wystar-
czy się wsłuchać w  oryginal-
ną ścieżkę dźwiękową Pasji 
Mela Gibsona. A  jeśli chcesz 
zabłysnąć w  pobożnym to-
warzystwie, powiedz: „Tirkam 
le-magirak ke-garmak” (tak po 
aramejsku brzmi przykazanie 
miłości bliźniego: „Będziesz mi-
łował bliźniego swego jak sie-
bie samego”). 

Ciało Chrystusa jest najdo
skonalszym pokarmem. Do
wodziły tego mistyczki, które 

przez pewien czas żywiły się 
wyłącznie Eucharystią. Jedną 
z  nich była zmarła 6 lutego 
1981 r. Czcigodna służebnica 
Boża Marta Robin – francuska 
tercjarka franciszkańska, mi
styczka i  stygmatyczka, zało
życielka „Ognisk Miłości”.

Sparaliżowana, przykuta do 
łoża Marta Robin pożywiała się 
samą Eucharystią przez ponad 
50 lat – od 28. do 79. roku życia. 
W  tym czasie odczuwała prag-
nienie picia, ale nie była w sta-
nie nic przełknąć. W  cudowny 
sposób wchłaniała tylko Ciało 

Zawalcz o czystość ze św. Tomaszem!

Język Jezusa

Chrystusa, które przyjmowa-
ła co tydzień w  czwartek. „Tak, 
to jest cały mój pokarm – po-
wiedziała Marta Robin w  roz-
mowie ze znanym francuskim 
filozofem i  pisarzem Jeanem 
 Guittonem. – Zwilżają mi usta, 
ale niczego nie mogę przełknąć. 
Hostia wnika we mnie, lecz ja 
sama nie wiem jak. Eucharystia 
nie jest zwykłym pokarmem. 
Za każdym razem nowe życie 
we mnie się wlewa. Jezus jest 
w  całym moim ciele, jakbym 
zmartwychwstawała. Komunia 
jest czymś więcej niż zjedno-

Chleb najpożywniejszy

„Cieszmy się i  dziękujmy 
Bogu, że nam dano żyć w cza-
sach prześladowań Kościoła, 
bo to wielka łaska, a  gorąco 
prośmy o  wytrwanie, bo kto 
wytrwa aż do końca, ten otrzy-
ma wieniec żywota”.

„Wierzmy w  zwycięstwo. 
Nie wierzmy w klęskę, bo dzie-
ła Boże klęski nie znają, panuje 
w  nich tylko zwycięstwo. (...) 
Trzeba nam pamiętać, że dzie-
ła Boże nabierają siły żywotnej 
wśród przeciwności”. Tak na-

uczała bł. Bolesława Lament 
(1862-1946), wielka apostołka 
jedności Kościoła, założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Misjona-
rek Świętej Rodziny.

 Cieszmy się z...  
 prześladowań 
 i wierzmy  
 w zwycięstwo! 

„Zakład” Pascala 
cz yli  o  pr zewadze wiar y nad niewiarą

czeniem: jest stopieniem się 
w  jedno”. Podczas innej roz-
mowy wyznała: „Mam ochotę 
wołać do tych, którzy ciągle 
mnie pytają, czy naprawdę nie 
jem, że ja jem więcej niż oni, 
ponieważ karmię się eucharys-
tycznym Ciałem i Krwią Jezusa. 
Chciałabym im powiedzieć, 
że to oni sami powstrzymują 
w sobie efekty tego pokarmu”.

Frapującym zjawiskiem było 
to, że Hostia sama wędrowa-
ła do ust Marty, wyrywając się 
z  palców kapłana i  przemie-
rzając odległość dochodzącą 
nawet do 20 cm. Wszyscy księ-
ża, którym dane było komuni-
kować Martę, odnieśli to samo 
wrażenie – wyraźnie poczuli, że 
Ciało Chrystusa wyrywa im się 
z ręki.

Tak przekonywał niedowiarków francuski filozof, autor słynnych Myśli, Blaise Pascal. Nam, wie-
rzącym, taki „zakład” nie jest potrzebny, bo i tak wiemy, że Bóg jest. Sęk w tym, żeby przestrzegać 
Jego przykazań.

Jeśli przyjmiemy, że Bóg jest, i okaże się to prawdą, zyskujemy wszystko.
Jeśli przyjmiemy, że Bóg jest, a Go nie ma – nie tracimy nic.
Jeśli uznamy, że Boga nie ma, i Go nie ma – nie tracimy nic.
Jeśli uznamy, że Boga nie ma, a On jednak jest – tracimy wszystko.
Rozsądniej zatem założyć, że Bóg jest. 

Stronę przygotował Henryk Bejda
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Święty Tomasz z Akwinu, 
mal. Diego Velázquez. 

Bł. Bolesława Lament,  
mal. Zbigniew Kotyłło
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