B E Z P Ł A T N A

G

A

Z

E

T

A

E

W

A

N

G

E

L

I

Z

nr 2 (55) luty 2020

A

C

Y

J

N

A

ISSN 1731-5344 nakład 200 000

Abby Johnson

w Polsce

Totus Tuus,

Maria

Byliśmy
w Quito

Od 28 lutego w ponad
100 kinach w Polsce!
Wielkie zainteresowanie filmem

Najświętsze serce
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7555 o treści MAT.RAFAEL.DN

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

my!
kuje
Dzię
B E Z P Ł A T N A

Wyślij SMS pod numer

a otrzymasz niespodziankę.

A

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.
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fot. Rex Features/East News

47. Marsz dla życia w Waszyngtonie
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M

arsz poprzedziły sprawowane
w wielu kościołach Msze Święte w intencji ochrony życia.
W bazylice Narodowego Sanktuarium
Niepokalanego Poczęcia abp Joseph
F. Naumann, przewodniczący K
 omisji

ds. Obrony Życia Episkopatu USA,
powiedział, że biskupi amerykańscy
i papież Franciszek potwierdzają, iż
najważniejszym priorytetem dla katolików podczas wyborów jest ochrona
dziecka w łonie matki.

W czasie marszu wiele kobiet złożyło swoje świadectwa. Wiele z nich
wypowiedziały osoby, które ocalały
pomimo aborcji. Piękna młoda Amerykanka, Melisa Ohden, powiedziała:
„To ja jestem wolnym wyborem!”.

Na wydarzenie przygotowano spot
filmowy, na którym kolejne osoby pytały: „Czy możesz popatrzeć mi w oczy
i powiedzieć, że powinnam być abortowana, że powinnam umrzeć?”.
mp

W czasie swojego wystąpienia Donald Trump powiedział m.in.:

Donald Trump
w obronie dzieci
nienarodzonych

Kiedy widzimy, jak wygląda dziecko w łonie matki, dostrzegamy majestat Bożego stworzenia. Kiedy trzymamy
w ramionach nowo narodzone dziecko, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny. Kiedy
obserwujemy, jak dziecko wzrasta, widzimy blask, który promieniuje z każdej ludzkiej duszy. Jedno życie zmienia świat!
Z doświadczenia mojej rodziny mogę Wam powiedzieć, że
przekazuje miłość, wielką, wielką miłość! (...) Nienarodzone
dzieci nigdy nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu.
Jak nam mówi Biblia, każda osoba jest „cudownie utkana”.
Niestety, skrajna lewica pracuje nad zniesieniem naszych
praw nadanych przez Boga, zamykając wyznaniowe organizacje
charytatywne, zakazując przywódcom religijnym dostępu do forum publicznego i zmuszając do milczenia Amerykanów, którzy
wierzą w świętość życia. Oni idą za mną, bo walczę za Was, a my
walczymy za tych, którzy nie mają głosu. I wygramy, ponieważ
wiemy, jak wygrać! Wszyscy wiemy, jak wygrać! Wygrywamy
od dawna! Razem jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają.

W piątek 24 stycznia ulicami Waszyngtonu przeszedł 47. Marsz dla życia.
Zgromadził on kilkaset tysięcy ludzi.
Na otwarcie Narodowego Marszu przybył prezydent Donald Trump. „Mam
zaszczyt być pierwszym prezydentem
w historii, który uczestniczył w Marszu dla życia. Jesteśmy tutaj z bardzo
pros
tego powodu – w obronie prawa
każdego dziecka, narodzonego i nienarodzonego, aby mogły wypełnić dany
im przez Boga potencjał” – powiedział.
Hasłem marszu były słowa: „Życie daje
siłę: pro-life jest pro-kobiece!”.

bezpieczeństw współczesności. „Nie będziemy się lękali,
nie będziemy przegrywali. Będziemy zwyciężać, jeśli staniemy wiernie przy Chrystusie, który jest Prawdą i pokazuje sobą pełną
prawdę o człowieku, rodzinie, małżeństwie,
narodzie” – stwierdził arcybiskup.

Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929-1970) był inżynierem budownictwa i profesorem Politechniki Krakowskiej. Działał aktywnie w krakowskim
duszpasterstwie akademickim, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Zginął wraz z dwójką swych dzieci w katastrofie statku na Nilu. Jego
proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1985 r. W styczniu 2014 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
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„Dobre Nowiny” wydawane są
dzięki darowiznom Czytelników.

Z serca dziękujemy za każdą wpłatę.

A

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

fot. M. Pabis

A

groda jest przyznawana w gmachu
Politechniki Krakowskiej. Zauważył, że współcześnie wiele uczelni
zapomina o obowiązku głoszenia
prawdy o człowieku. Nawiązał do
pierwszej encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis. Ojciec Święty pisał w niej, że drogą Kościoła, którą
wyznaczył sam Jezus Chrystus, jest
człowiek. Arcybiskup przypomniał
także List do rodzin św. Jana Pawła II, w którym papież stwierdził, że
Kościół musi podążać także drogą
rodzin. „Kościół musi iść drogą rodzin, by pokazywać im całą wielkość, godność małżeństwa i rodziny, by uświęcać te najbardziej
podstawowe wspólnoty społeczne, a dzięki temu budować dobrą
przyszłość narodów i państw”
– powiedział metropolita i dodał,
że Ojciec Święty rozumiał, co to
znaczy pomagać rodzinom poprzez swą posługę duszpasterską.
Metropolita krakowski przypomniał, że
sam Jan Paweł II w swej książce Pamięć i tożsamość pisał o tym, że pojawiają się nowe
ideologie zła, które zagrażają człowiekowi.
Arcybiskup powiedział, że przed polskim
Kościołem stoi zadanie uświadamiania nie-

Przychodzimy do Was z kolejnym
numerem „Dobrych Nowin”. Znajdziecie w nim „gorącą” relację
ze spotkania z Abby Johnson,
bohaterką filmu i książki Nieplanowane. Działaczka pro
-life, która przybyła do nas z USA, w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
zaapelowała: „Nie pozwalaj na aborcję!”. Niech te
słowa skłonią każdego z nas do refleksji nad tym,
co możemy zrobić, by ocalić choć jedno życie.
Staramy się być dla Was w wielu miejscach,
w których dzieją się ważne rzeczy. W lutym odwiedziliśmy Quito, gdzie 400 lat temu objawiła
się Matka Boża. W niniejszym numerze znajdziecie krótką relację z tej wizyty.
Po raz kolejny zwracamy się do Was z prośbą
o pomoc. To dzięki Wam możemy wydawać „Dobre Nowiny”, a z listów, świadectw, które do nas
przychodzą, widzimy, jakie wspaniałe owoce przynosi to dzieło. Za każdy Wasz gest miłosierdzia
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Małgorzata Pabis

CZYTAJ, WSPIERAJ, EWANGELIZUJ Z NAMI CODZIENNIE!

Nagroda za wspieranie rodzin
rcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, został tegorocznym laureatem nagrody Tygodnika
Rodzin Katolickich „Źródło” im. sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny.
„Budować rodzinę to budować kulturę miłości, sprawiać, że cały naród stworzony ze
świętych rodzin buduje cudowną kulturę
życia” – powiedział abp Marek Jędraszewski, odbierając nagrodę w Sali Senackiej
Politechniki Krakowskiej. Metropolita krakowski nagrodę zadedykował tym, którzy
mają odwagę głosić prawdę o człowieku
i niejednokrotnie dla niej cierpią.
Kapituła nagrody w uzasadnieniu napisała: „Przy wyborze Laureata wzięto pod
uwagę całokształt działalności duszpasterskiej metropolity krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz
umacniania rodzin w Polsce, skutecznego
podejmowania różnych form tej działalnoś
ci, w celu dotarcia do możliwie największego grona odbiorców. Kapituła zauważyła
też, że Laureat, będąc naukowcem, podjął
i z powodzeniem realizuje obowiązek posługi myślenia wobec rodzin w Polsce, znajdującej się nadal na wirażu dziejów”.
Po wręczeniu nagrody, którą corocznie
jest ikona Świętej Rodziny, metropolita
krakowski powiedział, że to piękne, iż na-

(...)
Do wszystkich Mam zebranych tutaj – dzisiaj sławimy Was
i oświadczamy, że matki są bohaterkami. Wasza siła, oddanie
i dynamizm są tym, co nadaje siłę naszemu narodowi. Dzięki
Wam nasz kraj został pobłogosławiony wspaniałymi duszami,
które zmieniły bieg historii ludzkości.
Nie wiemy, co osiągną nasi jeszcze nienarodzeni obywatele. Wyobraźmy sobie ich marzenia. Arcydzieła, które stworzą.
Odkrycia, których dokonają. Wiemy jednak, że każde życie
przynosi na ten świat miłość. Każde dziecko przynosi radość
rodzinie. Każda osoba jest warta, aby ją chronić. Ponadto wiemy, że każda ludzka dusza jest święta, a każde ludzkie życie,
narodzone czy nienarodzone, jest stworzone na święty obraz
Wszechmogącego Boga. Razem będziemy bronić tej prawdy
poprzez cały nasz wspaniały kraj. Uwolnimy marzenia naszego
narodu. Z pełną determinacji nadzieją oczekujemy wszystkich
błogosławieństw, które przyjdą z pięknem, talentem, celem,
szlachetnością i wdziękiem każdego amerykańskiego dziecka.

Drodzy Czytelnicy!
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To pierwszy w historii kina film o Najświęts zym Sercu Jezusowym

Najświętsze serce

”

„

Od 28 lutego w polskich kinach wyświetlany będzie film „Najświętsze Serce”. W tym roku przypada 100. rocznica kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque, której zostało przekazane objawienie
o niezgłębionej miłości Jezusa, oraz 100. rocznica zawierzenia losów naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Tajemnicza historia

Znana pisarka Lupe Valdes
poszukuje inspiracji do książki
i natrafia na tajemniczą historię
sprzed lat. Wyrusza do Francji,
miejsca tajemniczych objawień,
gdzie w szklanej trumnie spoczywa nietknięte przez czas
ciało wizjonerki, św. Małgorzaty Marii Alacoque. 300 lat temu
Jezus objawił jej swoje... Serce
i przekazał 12 obietnic dla ludzi,
którzy będą Je czcić.
Pisarka ulega fascynacji tą
historią i podejmuje prywatne

Wielkim
orędownikiem kultu
Najświętszego Serca
Pana Jezusa był
św. Jan Paweł II,

który mówił, że „Bóg
objawia swą miłość
w Sercu Chrystusa”.
W 1999 r. w Warszawie
powiedział:
„Pragnę
przekazać słowa aprobaty i zachęty tym, którzy w Kościele z jakiegokolwiek tytułu praktykują, pogłębiają i krzewią kult Serca
Chrystusa, posługując się językiem i formami dostosowanymi
do naszych czasów, tak aby móc go przekazać następnym pokoleniom w tym samym duchu, jaki zawsze go ożywiał”.
Niech ten film będzie odpowiedzią na apel św. Jana Pawła II i darem dla niego w 100. rocznicę jego urodzin.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane
w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować
będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką
w godzinę śmierci.

W

idocznym znakiem przywiązania wiernych
do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest obraz Serca Jezusowego obecny w wielu
domach. Jak doszło do powstania tego wizerunku? Gdy św. Małgorzata Maria zastanawiała
się, w jaki sposób przekazać ludziom objawienia
o niezgłębionej miłości Jezusa, usłyszała słowa:
„Ukaż im Moją miłość pod postacią widzialnego
Serca. Niech obraz Mego Serca zostanie wystawiony na widok publiczny, tak ażeby każdy mógł
Je zobaczyć. Nie ma innego znaku, który mógłby
wzruszyć nieczułe ludzkie serca”. Tak też się stało.
Święta Małgorzata Maria narysowała obraz Serca
Jezusowego z objawień. Jest ono oplecione koroną cierniową i zwieńczone krzyżem otoczonym
płomieniami. W ranie, w Sercu widnieje napis: caritas. Z kolei nad koroną można dostrzec imiona
Jezusa, Maryi i Józefa, zaś poniżej św. Joachima
i św. Anny – rodziców Najświętszej Maryi Panny.
W swoich objawieniach Jezus obiecał szczególne
łaski i liczne błogosławieństwa dla czcicieli Jego
wizerunku – nic więc dziwnego, że to właśnie ten
obraz jest otaczany szczególną czcią przez wiele
katolickich rodzin.

fot. Wikimedia Commons

śledztwo. W jego trakcie spotyka świętych, papieży, ale i spis
kowców, odkrywa cuda, a także
zbrodnie. Wraz z bohaterką widz
poznaje źródła i historię czci Najświętszego Serca Jezusa – kultu, który jak nic innego naznaczył ostatnie trzy wieki historii
Kościoła. Przebywa drogę od
małej francuskiej miejscowości,
w której zapłonęła iskra kultu,
przez Watykan, gdzie papież poświęca całą ludzkość i świat Najświętszemu Sercu, po Łagiewniki, gdzie Jezus objawił, jak wielką
miłością przepełnione jest Jego
Serce. Dociera wreszcie do miejsc
cudów eucharystycznych. To tam
na Hostii zmaterializowały się
cząstki Najświętszego Serca.

fot. Kadry z Filmu

fot. Kadr z Filmu

wszechmocnej miłości wcielonej w ludzkie serce, gotowe się
poświęcić dla naszego szczęścia”
– wyjaśniają twórcy filmu.

KTÓRE JEZUS PRZEKAZAŁ
ZA POŚREDNICTWEM
ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
CZCICIELOM SWOJEGO SERCA
fot. Wikimedia Commons

N

ajświętsze Serce to jeden
z najbardziej wyczekiwanych filmów katolickich
tego roku. Dystrybucję kinową
zapowiedziano już w kilkunastu
krajach. Polska premiera będzie
mieć miejsce zaledwie tydzień
po premierze światowej. Intrygujący film fabularno-dokumentalny odkrywa przed widzem
sedno kultu, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa
staje się niemożliwe.
„Żyjemy w czasach, gdy nienawiść zyskuje coraz większą
siłę w relacjach międzyludzkich;
Serce Jezusa zostało odrzucone i „zamrożone” przez egoizm,
kłamstwo i ignorancję. Tym
filmem chcemy pokazać siłę

12 OBIETNIC

Naród polski aż czterokrotnie oficjalnie poświęcono Sercu Jezusowemu. Pierwszy raz
odbyło się to 27 lipca
1920 r. na Jasnej Górze.
Gest ten miał uprosić
ratunek dla Polski zagrożonej inwazją bolszewików. Następnego
poświęcenia dokonano
3 czerwca 1921 r. na Małym
Rynku w Krakowie, a kolejnego – 28 października 1951 r. we
wszystkich kościołach w Polsce, pozostającej wtedy pod rządami komunistów. Ostatni raz zawierzono Polskę 1 lipca 2011 r. w Krakowie, w bazylice
Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojców Jezuitów. Odbyło się to
w 90. rocznicę konsekracji bazyliki. Dla polskich wiernych szczególnym miejscem czci Bożego Serca jest Bazylika Najświętszego
Serca Jezusowego w Krakowie, która stanowi hołd Narodu Polskiego złożony Sercu Bożemu.

fot. Wikimedia Commons
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fot. M. Lewandowski

Sanktuarium w Choszczówce, muzeum w Bachledówce
– w całym kraju rodzi się szereg inicjatyw mających na celu
godne upamiętnienie Prymasa Tysiąclecia, przyszłego błogosławionego kard. Stefana
Wyszyńskiego.
Choszczówka – osiedle na
północnych obrzeżach praskiej
części Warszawy – na miejsce
sanktuarium Prymasa Tysiąclecia
nie została wybrana przypadkowo. Mieści się tam bowiem siedziba Instytutu Prymasowskiego. Właśnie obok niej – jak poinformował bp Romuald Kamiński,
ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej – na terenie stanowiącym dar od osób prywatnych
wybudowana ma zostać nowa
świątynia.
Prymas upamiętniony zostanie również w Bachledówce na
Podhalu, gdzie spędzał wakacje

w latach 1967-1973. Paulini posługujacy w tamtejszej parafii budują tam Dom Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego. Ma on pełnić
funkcję zarówno multimedialnego, interaktywnego muzeum, jak
i miejsca odpoczynku dla turys
tów i pielgrzymów.
Warto nadmienić, że Izba Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego od wielu lat działa już w przysiółku Siwcówka w Stryszawie,
tuż obok Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek, a Muzeum Izba
Pamięci Kardynała Wyszyńskiego – w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. W Stryszawie oglądać można zdjęcia i pamiątki z lat 1960-1967, w których
właśnie tam Prymas Tysiąclecia
spędzał swe wakacje, a Muzeum
w Komańczy upamiętnia pobyt
kardynała w latach 1955-1957,
kiedy był tam internowany.
hb

Święci „solenizanci” – módlcie się za nami!
się do Boga za ich wstawiennictwem.
W Polsce wspominamy w tym
roku przede wszystkim św. Jana
Pawła II. Uroczyście obchodzić
będziemy bowiem 100. rocznicę
jego urodzin.
Warto pamiętać również o Stanisławie Żółkiewskim (w 400. roczni-

fot. M. Pabis

Św. Genowefa (420-500) – patronka Paryża. Ślubowała
dziewictwo, a w czasie kiedy do Paryża zbliżały się hordy
Hunów pod wodzą Attyli, powstrzymała mieszkańców
miasta przed paniczną ucieczką, przekonując ich, że
z pomocą postu, pokuty i modlitwy mogą zapewnić sobie i miastu ratunek i Bożą ochronę. I tak się stało – Hunowie nie zaatakowali Paryża, lecz zwrócili się w inną stronę.
Stanisław Żółkiewski (1547-1620) – hetman wielki koronny, wielki czciciel Maryi i jeden z pierwszych polskich
sodalisów; człowiek wielkiego męstwa i odwagi,
bohater wielu wojen. Miał szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i do świętych
patronów polskich. W testamencie prosił syna:
«Wiarę świętą chrześcijańską, powszechną mocno i statecznie trzymaj. Dla niej krwi rozlać i żywota
położyć nie żałuj. Odpłata u Pana Boga za to, kto dobrą
chęcią, dobrym sercem służy Rzeczypospolitej. (...)».”

cę jego śmierci) oraz ojcu Józefie
(Innocentym) Marii Bocheńskim
(w 25. rocznicę śmierci). Górnoślązacy w sposób szczególny uczczą pamięć zamęczonego za wiarę 400 lat
temu św. Jana Sarkandra.
Francuzi wspominać będą
w tym roku św. Joannę d’Arc
w 100. rocznicę jej kanonizacji

i św. Genowefę z okazji 1600. rocznicy jej urodzin.
Portugalczycy uczczą narodzoną dla nieba dokładnie 100 lat temu
św. Hiacyntę Marto, a paulini na
całym świecie przez cały rok świętować będą 750. rocznicę śmierci
bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia.
hb

Św. Hiacynta Marto (1910-1920) – pasterka i wizjonerka z Fatimy, młodsza siostra Franciszka urodzona w pobożnej rodzinie portugalskich pasterzy. Po objawieniach – zgadzając się
na dobrowolne przyjęcie cierpień – zachorowała na pogrypowe powikłania – zapalenie opłucnej. Wtedy też, podczas
jednego z objawień, Matka Boża powiedziała jej, że razem
z Franciszkiem wkrótce umrze i pójdzie do nieba.
Bł. Euzebiusz (1200-1270) (węg. boldog
Özséb wym. boldog yzszyjb) (ok. 1200-1270)
był kanonikiem z Ostrzyhomia (Esztergom)
– ówczesnej stolicy Węgier. Został pustelnikiem na górze Pilis, pod wpływem objawień skupiając w jednym zgromadzeniu
licznych pustelników żyjących nad Dunajem. Za patrona obrał żyjącego w Egipcie
na przełomie III i IV w. pustelnika św. Pawła
z Teb, co dało początek zakonowi paulinów.

fot. postaci Wikimedia Commons

Św. Jan Paweł II
(1920-2005)

W roku 2020 szczególną
czcią otaczamy świętych i ludzi Kościoła „przeżywających”
swoje okrągłe rocznice. Warto
poznać ich bliżej, wziąć udział
w upamiętniających ich wystawach lub uroczystościach, odwiedzić poświęcone im sanktuaria lub po prostu pomodlić

Sam nie zjesz? Innemu daj!
Taka właśnie zbożna idea nieodpłatnego dzielenia się żywnością przyświeca powstającym
w Polsce jadłodzielniom. Po angielsku nazywa się to: foodsharing. To doskonały pomysł, bo
marnowanie darów Bożych to
przecież grzech. A mamy czego
się wstydzić, gdyż – według szacunków – rocznie w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności,
w tym 2 mln ton jedzenia z gos
podarstw domowych! Zgroza!
Pierwsze jadłodzielnie zaczęły
powstawać w Polsce ponad trzy
lata temu. Dziś funkcjonują najczęściej w dużych miastach, ale i do
mniejszych coraz częściej dociera
taka idea. Żeby je utworzyć, wystarczy niewiele – jakieś miejsce i rzecz
najważniejsza: lodówka.
W Warszawie działa ich już ponad 20! Niewiele mniej znajdziemy
we Wrocławiu. W Krakowie co naj-

mniej trzy. Działają także np. w Jedlinie Zdroju, Czechowicach-Dziedzicach, Obornikach. Jadłodzielnie
otwierane są przy szkołach, restauracjach, dworcach autobusowych
i kolejowych, kościołach, na osiedlach, a nawet – tak jak we Wrocławiu – wprost na ulicach.
W wielu mniejszych miejscowościach jadłodzielnie organizowane
są zazwyczaj w okresie największych świąt, kiedy najwięcej gotujemy i pieczemy (a często przygotowujemy wtedy wszystkiego stanowczo za dużo!). Warto zwłaszcza
wtedy zadbać o to, żeby nasze smakołyki się nie zmarnowały i podzielić się nimi z tymi, którzy chętnie by
się nimi uraczyli.
Zostawiając żywność w jadłodzielniach, musimy pamiętać jednak o istotnych zasadach: jedzenie
musi być pełnowartościowe (nie
może być przeterminowane, musi

się nadawać do spożycia, bo nie
chcemy przecież nikogo narazić na
rozstrój żołądka, powinno też być
dobrze opakowane). Do jadłodzielni nie zanosimy surowego mięsa,
otwartego nabiału, surowych jaj, alkoholu i środków odurzających. Za
to w jadłodzielni z powodzeniem
zostawiać można również rzeczy,
których nie trzeba wstawiać do lodówki – pieczywo, zbywające nam
dżemy, zawekowane przetwory itp.
I ważna uwaga: z jadłodzielni
korzystać może każdy, kto tylko ma
na to ochotę, a co najważniejsze
– całkowicie za darmo. Stołowanie
się tam to nie żaden wstyd ani ujma
na honorze. Ba! To dobry uczynek
i pomoc wyświadczona tym, którzy
zanieśli tam swoje dobra z myślą,
żeby się nie zmarnowały! Zanoście
zatem lub bierzcie. Karmcie lub
jedzcie! Na zdrowie i smacznego!
hb

Idą i idą... głodni wiary

347, 327, 300 – to liczeni w tysiącach
pątnicy przybyli pielgrzymimi szlakami do
sanktuarium w Santiago de Compostela
w 2019 r. i w dwóch poprzedzających go latach. W ubiegłym roku padł rekord: 347 538
pielgrzymów! Niebywałe, gdy pomyśli się
o tym, że w 1972 r. szlakami Camino de Santiago do grobu św. Jakuba w Santiago de
Compostela przybyło... 67 osób.
Jak podaje portal vivecamino.com, najwięcej pątników pielgrzymowało do grobu św. Jakuba tzw. Drogą Francuską 189 893 (54,64%),
a także Drogą Portugalską 72 361 (20,82%).
Łącznie tymi dwoma szlakami przybywają ponad trzy czwarte pieszych pielgrzymów. Popularnymi trasami były również: Droga Północna,
Droga Angielska i Droga Pierwotna.
Najpopularniejszym punktem wyjścia na
Camino pozostaje Sarria, bowiem leży ona niewiele ponad 100 km od Santiago, a przebycie
pieszo lub konno ponad 100 km (a rowerem
– 200 km) jakąkolwiek drogą to wymóg uzyskania „la composteli” – specjalnego certyfikatu
odbycia pielgrzymki.
oprac. hb
Św. Jan Sarkander (1576-1620)
– polski jezuita. Posługując
głównie na czeskich Morawach, nawrócił bardzo
wielu innowierców. Zamęczony za wiarę przez
protestantów w Ołomuńcu m.in. za to, że odmówił złamania tajemnicy
spowiedzi.

Szczęść
im Boże!
Nie wszyscy politycy
w krajach Europy Zachodniej
odżegnują się od Boga i wiary. Są tacy, dla których nauka
Chrystusa wciąż jest ważna.
Należą do nich kanclerz Austrii Sebastian Kurz oraz dwie
panie minister z jego nowego
rządu. Wszyscy oni – będąc
członkami ÖVP, czyli Austriackiej Partii Ludowej – składając
przysięgę przed prezydentem
zakończyli ją słowami: „Tak mi
dopomóż Bóg”! Dołączamy
się do tego życzenia, prosząc
Boga, by po chrześcijańsku,
respektując także słuszne
prawa innych narodów, sprawowali swoje urzędy.
33-letni kanclerz Sebastian
Kurz sprawuje swój urząd już

O. Józef Maria Bocheński OP – (1902 -1995)
– logik, filozof, tomista, sowietolog, antykomunista i wielki polski patriota, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej
i wojnie obronnej 1939 r., uczestnik
bitwy pod Monte Cassino, rektor
Uniwersytetu we Fryburgu. Był autorem wielu książek w tym słynnych
Stu zabobonów, a jako 70-latek został
również... pilotem.

fot. Bundesministerium für Europa /
Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0

Na wieczną pamiątkę
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drugą kadencję. Deklaruje się
jako „głęboko wierzący i praktykujący katolik”, niemal co roku
uczestniczy w wiedeńskiej procesji Bożego Ciała, szedł w Marszu dla Jezusa 2016 i odmówił
udziału w „paradzie równości”.
Angażuje się w obronę i pomoc
prześladowanym chrześcijanom i przeciwdziałanie radykalnemu islamowi.
W Austrii – jak podaje austriacka katolicka agencja informacyjna „Kathpress” – religijną formułę w czasie zaprzysiężenia dopuszcza art. 72
konstytucji tego kraju.
hb

Św. Joanna d’Arc (1412-1431) – prosta pasterka, która uratowała Francję, spełniając objawioną jej przez
aniołów misję od Boga wyrwania tego kraju spod
angielsko-burgundzkiej okupacji. Odziana w męski strój rycerski – umacniana codzienną Mszą
Świętą i Komunią Świętą – stała na czele kilkutysięcznej armii. Zdradzona i uwięziona została
niesłusznie oskarżona o czary i spłonęła na stosie.

na to więcej

Z Abby Johnson, bohaterką filmu i książki
Nieplanowane, rozmawia Agnieszka Gracz

Z

róbcie wszystko, by oddalić aborcyjny kompromis, bo nigdy nie można iść na kompromis ze złem. A aborcja
jest czystym złem. Jest nie do zaakceptowania. W żadnym wypadku. Nie lękajcie się więc bronić tych, którzy
„ sami obronić się nie mogą” – mówiła 12 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Abby J ohnson. Bohaterka filmu i książki Nieplanowane uczestniczyła w Bazylice Bożego Miłosierdzia we
Mszy Świętej sprawowanej w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu. Eucharystii przewodniczył
bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a homilię wygłosił ks. Maciej Sarbinowski, salezjanin, organizator przyjazdu Abby Johnson do Polski. Patronat medialny
nad spotkaniem sprawowały „Dobre Nowiny”.

Przed laty byłaś dyrektorką
placówki aborcyjnej. Jak
doszło do tego, że dziś jesteś w Kościele katolickim?

W

fot. M. Pabis

zrastałam we wspólnocie
kościoła protestanckiego.
Miałam wówczas w sobie wiele
pytań i wątpliwości, na które starałam się szukać odpowiedzi. Na
początku ignorowałam ich brak,
sądząc, że może nie zawsze muszę znać odpowiedź na wszyst-

kie nurtujące mnie pytania.
I dopiero, kiedy opuściłam Planned Parenthood, wraz z moim
mężem zaczęliśmy poszukiwać
tych odpowiedzi. Czyniłam wiele
starań, sporo czytałam i dużo się
modliłam. W ten sposób Pan Bóg
przyprowadził mnie do Kościoła
katolickiego. Pewnej niedzieli
poszliśmy na Mszę Świętą do
katolickiego kościoła i od razu
poczuliśmy się jak w domu, jak

Dziś spotkałam się z pielęgniarką,

która pracuje w szpitalu. Opowiedziała mi ona o kobietach, które miały przeprowadzane aborcje czasem nawet
w 30. tygodniu ciąży. Gdy okazało się, że aborcje się nie
udały, a dzieci przeżyły, praktykowano wkładane żywych
dzieci do wiader z formaliną, w których topiły się one
i umierały. To dzieje się tutaj, a nie w innym kraju. To dzieje się tutaj, w waszym katolickim kraju! Co ludzie robią
w tej sprawie? Co zamierzacie robić w tej sprawie? Żywe
dzieci są topione, by je uśmiercić, w waszych szpitalach.
Dzieci, które mogłyby żyć, gdyby udzielono im niewielkiej
pomocy medycznej. Jedna z pielęgniarek opowiedziała tę
historię w parlamencie i nic się nie wydarzyło. Wiecie dlaczego? Ponieważ parlament chce, abyście uwierzyli, że ten
problem nie istnieje w waszym kraju. Ale problem jest.
Świadectwo Abby Johnson wygłoszone w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

by to było właściwe miejsce, choć
zupełnie nie rozumieliśmy, dlaczego tak jest. Im bardziej zgłębialiśmy wiarę katolicką, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę,
że odpowiedzi na pytania, jakie
stawiałam, już dawno istnieją. Te
odpowiedzi były właśnie w Koś
ciele katolickim. To skłoniło mnie
do przyłączenia się do niego. Był
to więc konkretny wybór.

dzieci nienarodzone.
To na nas
spoczywa
odpowie dzialność
za ich ochronę i za sprawiedliwość.
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a każdym razem nasze osobiste
prawo wyboru odbiera jakieś
prawo innemu ludzkiemu istnieniu. To nie jest wolność. W naszym
świecie aborcja jest jedną z opresji
w najgorszej formie. Kobieta, podejmując decyzję o niej, sprawia,
że narusza prawo do istnienia innego ludzkiego życia. Tak łatwo
jest podjąć decyzję o marginalizacji małego człowieka, ponieważ
ono nie ma
głosu, ponieważ my go
nie widzimy,
nie słyszymy,
ono nie płacze głośno
i nie pro-

si o sprawiedliwość. Dlatego my
musimy się domagać tej sprawiedliwości w jego imieniu. To my
musimy być jego głosem. Bardzo
łatwo jest ignorować osobę, której
się nie słyszy. Dlatego powinniś
my sprawić, aby ludzie usłyszeli
te dzieci. To my powinniśmy być
tymi, którzy będą za nich płakać.

Co dziś mogą zrobić politycy dla tych już istniejących,
ale jeszcze nienarodzonych
małych obywateli?

P

olitycy w każdym kraju mają
ogromną władzę. Ta siła może
być użyta w imię dobra, ale też
w imię zła. Tak jak wszystko.
Członkowie polskiego parlamentu mogą wykorzystać swoją siłę

Rocznie w polskich szpitalach zabijanych jest prawie
2000 dzieci. Dlaczego? Tylko z tego

powodu, w jaki zostały poczęte. Czy
sposób poczęcia nadaje ich życiu mniejszą wartość? A może dlatego, że są niepełnosprawne? Czy niepełnosprawność
daje im mniejsze prawo do życia? Polsko,
to jest twoje wezwanie do przebudzenia.
To jest twoje ostrzeżenie.
Świadectwo Abby Johnson wygłoszone w Bazylice Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach.

i możliwości do uczynienia dobra
i do ochrony najbardziej kruchych
i bezbronnych istot w swoim społeczeństwie. Jeśli nie wykorzystają
tej okazji, jeśli będą nadal iść na
kompromis, nie poprzestaną tylko na tym. Prędzej czy później na
ten kompromis pójdą z niepełnosprawnymi, następnie z osobami
starszymi, a później z innymi grupami, które są słabszym ogniwem
w społeczeństwie. Jeśli politycy
nie podejmą żadnych decyzji, jeśli
będą pozostawać przy kompromisach, liberalizacja rozprzestrzeni się na dalsze obszary życia społecznego tutaj w Polsce. Zawsze
zaczyna się od najmniejszych
rzeczy. Pewnego dnia w Polsce
będzie tak jak dziś jest w Stanach
Zjednoczonych, gdzie można
zabić dziecko na każdym etapie
jego życia w łonie matki, a czasem
nawet po narodzinach. Tu chodzi
o wielką wagę ludzkiego życia.
Nawet w polskich szpitalach
zdarza się, że dziecko w 30. tygodniu życia zostaje po prostu
wrzucone do wiadra i pozostawione, by się utopiło. To dziecko miało prawo żyć. Ono już
przetrwało aborcję. I kolejny raz
zostaje ukarane śmiercią przez
utopienie. Nie mogę uwierzyć,
że człowiek nie potrafi zrozu-

C

Dziś wezwałaś Polaków do
obrony życia...

N

asze milczenie jest zagrożeniem dla nienarodzonych.
Jest zagrożeniem dla tych najsłabszych w naszym społeczeństwie. Apatia toruje drogę niesprawiedliwości i jest nieprawdopodobnie niebezpieczna. Natomiast odpowiedzialność, jaka
na nas spoczywa, jest częścią zasad wyznawanej przez nas wiary, byśmy bronili najsłabszych
i marginalizowanych. A w naszej kulturze nie ma bardziej
kruchych i delikatnych istot niż

Kościół katolicki

jest najsilniejszą organizacją na świecie. Jeśli Kościół katolicki naprawdę poważnie traktowałby sprawę zakończenia aborcji, zrobilibyśmy to
wiele lat temu. Gdyby był naprawdę przeciwko aborcji, Polska już dawno poradziłaby sobie z tym problemem. Kościół
zbyt mało mówi o tej sprawie. Księża, w waszych kościołach,
w pierwszych ławkach siedzą ludzie, którzy czynnie wspierają aborcję i wy o tym wiecie. I nie reagujecie, gdy przystępują do Komunii Świętej. Przestańcie milczeć, bo wasza cisza
pomaga zabijać dzieci. [W Stanach Zjednoczonych] aborcja
rozwinęła się właśnie z powodu ciszy ze strony Kościoła,
który milczał, bojąc się obrazić ludzi i bojąc się utraty wiernych. Z tego powodu Kościół wciąż idzie tam na kompromis.
W USA można zabić dziecko bez żadnego powodu, w dowolnym momencie, do 9. miesiąca ciąży. Spójrzcie, co się dzieje
na świecie z powodu kompromisu. Islandia dumnie ogłosiła,
że wyeliminowała zespół Downa. Nie wyeliminowała. Zabiła
te dzieci. W Chinach kobiety są zmuszane do aborcji. Osiemdziesiąt procent dzieci jest zabijanych. Ktoś powie, że Polski
to nie dotyczy, że to się tutaj nigdy nie zdarzy. Ale to już puka
do waszych drzwi. Bo w waszym parlamencie są osoby, które
popierają aborcję i czekają, aby podpisać prawo liberalizujące ustawę aborcyjną!
Świadectwo Abby Johnson wygłoszone w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Zanim przyleciałam do Polski,

modliłam się, prosząc Pana Boga o światło, co mam wam
przekazać, bo nie jestem Polką, nie znam waszej kultury.
Bóg podsuwał mi na myśl słowo „kompromis”. Od wczoraj,
odkąd jestem w Polsce, dowiaduję się, co dzieje się w waszym kraju w temacie aborcji. Wasze państwo już w tej chwili idzie na kompromis z życiem. Każdego roku abortujecie
dzieci, zabijacie je w imię „wyboru”. W ten sposób określacie, że niektóre dzieci są warte życia, a inne nie są. To się
dzieje ze względu na kompromis. (...) Wzywam was. Świat
patrzy na was. Kościół katolicki patrzy a was, abyście nie szli
na kompromis w sprawie życia.
Świadectwo Abby Johnson wygłoszone w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

mieć tej formy tortury. To rodzaj
barbarzyństwa. To dzieje się właśnie tutaj, w tym kraju.
Na każdym z was spoczywa
odpowiedzialność za mówienie

o tym, co się dzieje. I każdy
z was powinien powiedzieć:
nie pozwolę na to więcej.

Dziękuję za rozmowę.

Ratuj
modlitwą!

Dziś często
mówi się o praMinęło kilka lat. Jak dziś wi- wie kobiety do...,
dzisz swoje miejsce w Koś jednocześnie pomijając cierpienie
ciele?
tych najmniejzuję się bardzo szczęśliwa, szych...

że przeszłam na katolicyzm.
Za każdym razem, gdy idę na
Eucharystię, czuję prawdziwą
siłę. Pamiętam czas sprzed wielu lat, kiedy przygotowywałam
się i miałam to wielkie pragnienie przebywania w obecności
Chrys
tusa. Myślę, że czasami
katolicy zapominają o znaczeniu
Mszy Świętej, o tym zjednoczeniu z Chrystusem, jakiego możemy doświadczyć w Eucharystii.

fot. M. Pabis

Nie pozwolę
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odlitwa to najbardziej skuteczne narzędzie w walce o ochronę życia. Dlatego
wszystkich, którzy po seansie filmu Nieplanowane mają potrzebę działania na rzecz życia, gorąco
zachęcamy do włączenia się w tę swoistą krucjatę
modlitewną. To tylko kilka minut dziennie przez
280 dni, dokładnie tyle, ile pod sercem matki żyje
dziecko, zanim przyjdzie na świat.

Zamów modlitewnik:

oprawa miękka 9,90 zł, zintegrowana 14,90 zł

internetowo: www.rafael.pl

lub

telefonicznie: 661 128 006
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najgłośniejszy film ostatnich miesięcy!

fot. Pxhere

fot. Pixabay

Ryba czy mięso?
					

Odpowiedzi na pytania Czytelników

fot. arch. ks. L. Smolińskiego

Sprawa postów budzi obecnie wiele pytań, spora grupa ludzi nie przestrzega
postów piątkowych. W związku z tym pojawia się też pytanie: dlaczego w piątek można jeść ryby i owoce morza, a nie mięso?

J

uż od starożytności mięso kojarzyło
się z jedzeniem luksusowym, odświętnym, podawanym na wystawnych ucztach, które organizowano po
zabiciu zwierzęcia z racji na trudności
z przechowywaniem mięsa. W mias
tach, gdzie mięso kupowano, było ono
stosunkowo drogie. Natomiast w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym ryba stanowiła pokarm ludzi
mniej zamożnych, dostępny codziennie. Z Ewangelii natomiast dowiadujemy się, że zwykły posiłek składał się
z chleba i pieczonej ryby. Co więcej,
piątkowy „post jakościowy” – rozumiany jako wstrzemięźliwość od pokarmów

mięsnych – ma niewiele wspólnego
z wegetarianizmem. Święty Paweł nazywa jedzących tylko jarzyny słabymi: „Jeden jest zdania, że można jeść wszystko,
drugi, słaby, jada tylko jarzyny” (Rz 14,2).
Chodzi zatem o słabość wiary, która powinna być oparta o wzajemne zrozumienie dla odmiennych poglądów.
Wracając do sensu postu piątkowego, kiedy chrześcijanin wspomina dzień
śmierci Jezusa nie powinien ucztować
i świętować, unikając tego, co jest luksusem i symbolem świątecznej obfitoś
ci. „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą
pościć, jak długo mają pośród siebie
pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy,
w ów dzień, będą pościć” (Mk 2,19-20).
Na podstawie powyższej przepowiedni
chrześcijanie zaczęli więc pościć w Wielki Piątek jako rocznicę śmierci Jezusa na
krzyżu oraz we wszystkie piątki.

Nie jest to, jak widać, jedynie przepis kościelny, lecz wskazanie biblijne
i Jezusowe. Natomiast wobec zapowiedzi Jezusa Kościół dokładniej określał
sposób poszczenia. Typowa forma to
post ścisły w Wielki Piątek i Środę Popielcową oraz powstrzymanie się w pozostałe piątki od jedzenia wystawnego,
w tym mięsa dla tych, którzy ukończyli
14. rok życia. Jeśli w danym dniu przypada uroczystość, wówczas post zostaje zniesiony. Natomiast osoby, które
z uzasadnionych przyczyn nie mogą zachować wstrzemięźliwości (np. choroba, korzystanie z punktów zbiorowego
żywienia bądź dłuższa podróż), powinny podjąć w zamian inną formę pokuty. Jeśli ktoś chce, może i w te dni nie
jeść wcale, ograniczając się do płynów
(w tym w razie potrzeby kalorycznych,
żeby uniknąć bólu głowy czy osłabienia w pracy). Spotyka się również ograniczanie jedzenia w piątek do chleba

Premiera w internecie
5 marca 2020 r.

i wody. Nie należy jednak takich praktyk
pobożnościowych traktować rygorys
tycznie, jako ślubu, lecz jako wybór.
Jak zauważa prof. Michał Wojciechowski, polski biblista, w krajach zachodnich spotkamy słuszną praktykę,
że pieniądze zaoszczędzone na jedzeniu w dzień postny przekazuje się na
potrzebujących, w tym na głodujących
w biednych krajach. A skoro post w Biblii wyrażał żałobę i pokutę, byłaby to
również właściwa forma pokuty po spowiedzi. Post może wreszcie towarzyszyć
usilnej prośbie do Boga.
Ważna w tym miejscu wydaje się
zachęta i zaproszenie dla tych, którzy
widzą sens postu, by ofiarowali go w intencji tych, którzy od niego odeszli bądź
go odrzucają. Niech żywa wiara pomoże
owocnie przeżywać praktyki religijne,
które są pomocą w duchowym rozwoju.
Ks. Leszek Smoliński

Weronika Kostrzewa Radio Plus
ludzie z uczelni i z pracy, często także sąsiedzi i bardzo rzadko osoby
nam życzliwe. W końcu przyjaciele
mówią, co myślą. Owi „oni” przy
nas milczą, a komentują, gdy znikamy z horyzontu. Zapewne każdy
z nas wiele razy już próbował się nie
przejmować oceną innych, w końcu uzależniona jest ona często od
kompleksów i braków oceniającego. Spójrzmy choćby na panny

młode, które często boją się, co
ciocie i wujkowie powiedzą o białej
sukni i z tego stresu nie widzą zachwytu w oczach przyszłego męża.
A przecież zawsze znajdzie się ktoś,
kto w konsekwencji własnych problemów, ciężkiego tygodnia czy sytuacji życiowej skrytykuje nas, nasz
wygląd, dom, a nawet naszego
psa. Walka z „co ludzie powiedzą”
wydaje się być skazana na porażkę,

chyba że włączymy do niej Boga.
Zamierzam przez cały Wielki
Post, za każdym razem, gdy myśl
„co ludzie powiedzą” pojawi się
w mojej głowie, odpowiadać
jej: „Mam to w nosie, to nie
po chrześcijańsku”. Jeśli to
okaże się za mało, będę
nucić 2TM2,3 Jestem
z Tobą. Trzecią zwrotkę
szczególnie polecam!

fot. arch. W. Kostrzewy

T

o nie po chrześcijańsku”, „katolik nie powinien tak po„
stępować” – zazwyczaj to
reakcja na zachowania sprzeczne
z Dekalogiem. Mi dźwięczą one
w uszach za każdym razem, gdy
w głowie pojawia się myśl: „co ludzie powiedzą”. Jak ocenią, jak skomentują, co pomyślą? To oceniające
gremium, którego czasem werdykt
wręcz spędza nam sen z powiek, to

Do obejrzenia
legalnie
w internecie
Oglądaj na: www.katoflix.pl
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fot. M. Pabis

Dzisiaj nadal fascynuje nas papieskie
Z ks. Wojciechem Jurkowskim SAC, rektorem Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem,
rozmawia Mariusz Talarek.

Setne urodziny świętego papieża Polaka to okazja do
jeszcze głębszego zrozumienia jego pontyfikatu dla Koś
cioła, dla sanktuarium i dla
każdego pielgrzyma. Dlatego
sięgamy do jego nauczania,
ale także patrzymy na niego
jako na świadka. W maju będziemy świętować z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce
ks. abp. Salvatore Pennacchio,
który będzie uczestniczył
w uroczystościach Fatimskich.
Osoba Jana Pawła II jest ściśle
związana z Panią Fatimską, która wyprosiła dla niego nowe
życie po zamachu w 1981 r.

Wydawałoby się, że właściwą odpowiedzią na kataklizm, który dotknął Australię – pożary na niespotykaną skalę – powinna być modlitwa.

Dzisiaj nadal fascynuje nas papieskie „Totus Tuus Maria”.

Wołanie nie tylko całego
kraju zjednoczonego w duchowym skupieniu, lecz także całego świata spoglądającego na tę
tragedię z boku. Modlitwa o to,
aby spadł deszcz niosący życie.
Ogień, który pali australijskie
lasy i nie tylko, niesie spustoszenie i śmierć dla ludzi, milionów
zwierząt oraz zniszczenie roślinności, dlatego możemy mówić
o upragnionej wodzie jako tej,
która daje życie. Niestety, nie
dość, że nie słyszałem o żadnej
modlitwie płynącej z Australii,

W sanktuarium są przechowywane pamiątki po Ojcu
Świętym. Są wyjątkowe?
Przede wszystkim pamiątki
jego wizyty z 7 czerwca 1997 r.,
a więc ornat, mitra, księgi i paramenty liturgiczne z Mszy Świętej konsekracyjnej kościoła.
Jeszcze kilka rzeczy jak sutanna
czy piuska. Są wyjątkowe, bo
to przecież relikwie. Używał ich
osobiście papież.

Kim dla Księdza Rektora
osobiście jest święty papież?
Jest bardzo ważny. To Jan Paweł II pomógł mi w 1983 r.
podjąć decyzję o wstąpieniu na
drogę kapłaństwa. Spotkanie
na Jasnej Górze było przełomowe. Było to dawno temu, a ja
pamiętam emocje do dziś. Pod

szczytem były setki tysięcy ludzi, a ja miałem wrażenie, że
on mówi tylko do mnie. I tak
jest do dziś. Gdy go czytam,
czy słucham, to mam wrażenie, że te słowa przygotował
tylko dla mnie. Imponuje mi
swoim kapłaństwem, otwartością i pokonywaniem ludzkich słabości. Prorok przełomu wieków.

Dziękuję za rozmowę.

to jeszcze ogarnia mnie przerażająca myśl, iż kraj ten jest kompletnie niezdolny do jakiejkolwiek formy modlitwy do Jedynego Boga. Jak bowiem można
się modlić o życie, jednocześnie
zadając i zgadzając się na śmierć.
Nawiązuję tu oczywiście do faktu, że nie tak dawno, bo we
wrześniu ubiegłego roku, została zalegalizowana aborcja na życzenie w ostatnim stanie w Australii, w którym do tej pory była
ona jeszcze zabroniona. Zgodnie
z nowymi przepisami dopusz-

fot. Pxhere

fot. arch. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem

Czy w sanktuarium na
Krzeptówkach,
oprócz
tego, że na co dzień jest
wspominany św. Jan Paweł II, w roku 100-lecia
jego urodzin będzie czczony w szczególny sposób?

Australia
bez modlitwy

fot. arch. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem

Kiedy nadstawiać drugi policzek
W

fot. Pixabay

Ewangelia wg św. Mateusza 5,38-48
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko
i ząb za ząb!”, Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię
kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».

ezwanie do tego, by nie
stawiać oporu złemu,
może nam nie pasować
do całości nauki Jezusa. Wiele razy
mówił przecież o ludzkiej godnoś
ci, o prawie do obrony dobrego
imienia. Dziś wzywa do nadstawienia policzka. Czy poprzez to chce,
byśmy w oczach świata stali się słabeuszami i życiowymi niezdarami?
Ludźmi, którzy nie potrafią zawalczyć o swoje i przepraszają za to, że
żyją? Przecież nie od dziś wiadomo,
że w tym świecie liczą się przede
wszystkim ci, którzy – walcząc
o swoje – potrafią się rozpychać łokciami i iść do celu za wszelką cenę.
Wydaje się, że Jezus oczekuje od nas uległości graniczącej
z ośmieszeniem. Jednak – jeśli
przypomnimy sobie scenę z Wielkiego Piątku – Jezus sam w pewnej sytuacji wcale drugiego policzka nie nadstawił. Więcej, upominał
się o swoje prawa. ,,Dlaczego Mnie
bijesz?” – zapytał żołnierza, który

uderzył Go w twarz w czasie przesłuchania. ,,Jeśli źle powiedziałem,
udowodnij, co było złego, a jeśli
dobrze, dlaczego Mnie bijesz?”.
Jak połączyć te dwa wydarzenia? Dlaczego Jezus mówi, by
drugi policzek nadstawiać, a sam
tego nie robi? Dlaczego uczy nas
dzisiaj, że mamy nie stawiać oporu
złemu, a sam – kiedy ludzie chcą
zrzucić Go ze skały – nie tylko na
to nie pozwala (a więc stawia opór
złu), ale nawet przed nimi ucieka?
Skąd ta rozbieżność?
Powróćmy na chwilę do Wielkiego Piątku i do żołnierza policzkującego Jezusa. Jezus nie nadstawił
wtedy drugiego policzka, ale przeciwnie: upomniał się o swoją godność. Co by się jednak stało, gdyby
wtedy pozwolił się uderzyć drugi
raz? Czy żołnierz by się zreflektował? Czy przestałby być okrutny?
Pewnie nie, wykonywał przecież tylko polecenia z góry. Nadstawienie
drugiego policzka tylko by żołnie-

rza rozwścieczyło. Stałby się jeszcze
bardziej agresywny.
Tutaj mamy odpowiedź na pytanie o to, kiedy się pozwolić poniżyć,
nawet uderzyć, a kiedy upomnieć
się o swoje. Mamy nadstawiać drugi
policzek zawsze wtedy, kiedy widzimy, że jest szansa na to, że nasz oponent się opamięta. Na jego nawróceniu powinno mi zależeć daleko
bardziej, niż na moim własnym samopoczuciu i bezpieczeństwie. Jeśli
mam przypuszczenie, że uderzenie
w mój drugi policzek może spowodować refleksję i przemianę życia innego człowieka, powinienem – dla
dobra tej osoby, dla jego nawrócenia, dla jego zbawienia – zwyczajnie się poświęcić. Tylko i wyłącznie
wtedy, kiedy jest szansa na poprawę
i nawrócenie tego człowieka. W każdej innej sytuacji mam pełne prawo
do tego, by bronić swojej godności,
honoru i dobrego imienia.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

cza się zabijanie nienarodzonych do 22. tygodnia ich życia
pod sercem matki lub nawet
później, jeśli tylko dwóch lekarzy wyrazi na to zgodę.
Słowo „aborcja” to eufemizm i dobrze wiemy,
że każdorazowe jego
użycie oznacza po prostu śmierć. Jak zabijając
życie nienarodzonych,
można jednocześnie prosić o życie dla narodzonych,
dla przyrody? Papież Francifot. arch. ks. T. Kancelarczyka

„Totus Tuus, Maria”
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Ekologia
ducha

szek w encyklice Laudato Si’ troskę o środowisko rozpoczyna
od troski o najmniejszą poczętą
istotę ludzką. W moim odczuciu
tam, gdzie jest zgoda na śmierć
człowieka, tam umiera modlit
wa, bo jest zgoda na śmierć samego Boga, poczętego Jezusa
Chrystusa.
ks. Tomasz
Kancelarczyk
Fundacja
Małych Stópek

fot. Pxhere
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Lubimy mówić o ekologii w odniesieniu do środowiska życia. Ważne, aby
oprócz „ekologii ciała” rozwijać również „ekologię
ducha”, w której ważną rolę
odgrywa wstyd. I nie chodzi
o to, by kogoś zawstydzać
czy spalić się ze wstydu, ale
wykorzystać naturalną barierę wstydu do wewnętrznego rozwoju i budowania
w sobie wewnętrznego poczucia ludzkiej godności.
Jak
podkreśla
Stefan
kard. Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, „całe nasze życie tyle
jest warte, ile jest w nim miłości”. Stąd ważna jest troska
o rozwój „cywilizacji miłości”,
której celem jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Wzywał On w swoim
nauczaniu do troski o serce.
Zatem – jak zauważa sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki
– przez odruch wstydu człowiek broni się przez popadnięciem w niewolę popędu
seksualnego i zmysłowości,
a więc przed degradacją tego,
co piękne, dobre i prawdziwe.
Dzieje się to wbrew temu, co
argumentuje
współczesna
przesycona seksualizmem kultura: „Jeśli nie chcesz, to nie
patrz, nie słuchaj”.
Wielu ciekawskich karmi
swoją pożądliwość pornografią. Stają się podatni na
programowe gorszenie, które

dostarcza agresywnych, dopingujących bodźców drażniących sferę płci i stanowiących
o zyskach firm produkujących
materiały
pornograficzne.
„Pornografia, która odciska
swe piętno na umyśle, stanowi
poważne skażenie środowiska
naturalnego w sferze moralnej.
Ktoś powiedział, że pornografia to kwintesencja samolubstwa, które chce wziąć coś, niczego w zamian nie dając. Wiliam F. May poszedł jakby dalej,
pisząc, że „doszło do zaniku nie
tylko partnera, ale własnego ja.
Podglądactwo jest kulminacją
bierności, ślepym zaułkiem
nieczystości” (J. Petry-Mroczkowska, Siedem grzechów
głównych dzisiaj, Kraków 2004,
s. 129).
Tak jak i w innych, tak
i w dziedzinie płciowości do
głosu dochodzi trend ekologiczny. W cywilizacji typu „fast”
wielu dostrzega – a niektórzy
doświadczają na własnej skórze – że pornografia prowadzi
do rozpadu relacji, koncentruje
na sobie, odbiera radość i kontrolę nad własnym życiem.
Stąd też rodzi się potrzeba
podjęcia konkretnych kroków,
by nie zwalczać skutków, ale
szukać przyczyn takiego stanu
rzeczy, który powoduje w kimś
„przymus” sięgania po „pornograficzne znieczulenie” oraz
iluzję kolejnych obietnic typu:
„nigdy więcej się nie skuszę”.

Ci, którzy wpadli w sidła
„głodu” pornografii, muszą
sami odpowiedzieć sobie na
podstawowe pytanie: czy ja naprawdę chcę z nią zerwać? Czy
jest to mój świadomy wybór,
czy ja naprawdę tego chcę?
I przy okazji zobaczyć „skutki
uboczne” zaplątania w „ciągłe
nienasycenie” w postaci pogorszenia relacji z najbliższymi,
niechęci do siebie czy marnotrawienia cennego czasu na
impulsywne działania.
W zmaganiach o wolność
warto zastosować tradycyjne „środki nadprzyrodzone”
(modlitwa uwielbienia oraz
zawierzenia, regularna spowiedź – o ile możliwe – u stałego spowiednika i post), jak
i podjąć konkretną pracę nad
sobą. Modlitwa pozwala odwrócić uwagę od „ego” i skierować ją ku Bogu. Natomiast
post wzmacnia wolę i poz
wala na rezygnację z czegoś
i nieuleganie własnym zachciankom. Warto też unikać
sytuacji, które prowadzą do
upadku (ograniczenie korzys
tania z TV, komputera czy
komórki) oraz podejmować
umiejętną walkę, gdy dzieje się coś złego. Czynnikiem
znaczącym jest również aktywność, która pozwala rozładować gromadzące się w nas
codziennie napięcia i stresy.
Ks. Leszek Smoliński

Przedstawiciele
naszej redakcji
uczestniczyli
w tegorocznych
uroczystościach
w Quito
w Ekwadorze,
gdzie ponad 400 lat
temu objawiła się
Matka Boża. Prosto
stamtąd przesyłają
dla nas swoją
relację...

KATOFLIX
– nowe chrześcijańskie kino internetowe
„Vide Opera Dei!”, czyli
„Oglądaj Dzieła Boże!” – to hasło, z którym wchodzi w polski
internet KATOFLIX, czyli nowa,
tematyczna platforma VOD
(z ang. wideo na żądanie). „Proponujemy chrześcijańskie kino
internetowe, które umożliwi
legalny dostęp do produkcji filmowych zarówno fabularnych,
jak i dokumentalnych, poruszających tematy wiary, sensu
życia, historii, życia świętych
itp. bądź niosących ze sobą
uniwersalny,
wartościowy
przekaz i dających do myślenia” – mówią twórcy Katoflixu.
Od ponad 20 lat salwatorianie zajmują się różnorodną działalnością ewangelizacyjną w internecie. Przez ten czas zdobyli
bogate doświadczenie dzięki
stworzeniu i prowadzeniu serwisu Katolik.pl i wielu stron tematycznych, takich jak 
Kazanie.pl
czy Spowiedz.pl, internetowego
„radyjka” RadioKatolik.pl, a nas

tępnie multimedialnego studia
produkcyjnego i sklepu internetowego z szeroką ofertą audiobooków, filmów i innych.

Nowe wyzwanie

Udane projekty zachęciły
salwatorianów do podjęcia kolejnego wyzwania – stworzenia
internetowego kina z wartoś
ciowymi filmami chrześcijańskimi. Wielkie platformy dystrybucyjne, takie jak np. Netflix czy
HBO GO, dostarczają ogromnych ilości filmów. Problemem
nie jest już sama cena czy brak
ciekawych propozycji, ale ich
nadmiar i brak czasu na poszukiwanie czegoś odpowiedniego.
Zwłaszcza widzowie zainteresowani tematyką chrześcijańską
stają przed trudnym zadaniem:
dotarcie do wartościowego filmu graniczy z cudem, bo takich
filmów nie ma zbyt wiele, „giną”
w oceanie innych treści, oraz
nie są promowane.

Dobra oferta

Na Katoflixie można znaleźć
zarówno filmy pełnometrażowe, jak i seriale. Każdy film ma
swoją cenę, a po wykupie dos
tępu można go oglądać przez
72 godziny. Działa więc jak
współczesna internetowa wypożyczalnia filmów.
Na Katoflixie widz znajdzie
starannie wyselekcjonowane
produkcje, które inspirują, skłaniają do refleksji i zmian w życiu.
Bez obaw filmy można oglądać
z dziećmi, polecić znajomym
lub komuś, kto przeżywa trudny czas w życiu, a także o nich
porozmawiać. Marzeniem twórców jest stworzenie takiej przestrzeni, która wykorzystując siłę
przekazu filmowego, będzie
prowadziła do Boga.
Misja Katoflixa nie ogranicza
się tylko do bycia legalnym źródłem dostępu do filmów, które
opuściły sale kinowe. Równie
ważne jest pokazywanie pro-

dukcji, które nigdy nie dotarły do
kin albo leżą gdzieś zapomniane
w archiwach dystrybutorów lub
pojedynczych producentów.
„Pragniemy, by widzowie zainteresowani wiarą i wartościami
nie tracili czasu na przeszukiwanie całego internetu, a producenci mieli możliwość prezentacji
swych dzieł i otrzymywanie za
nie godziwych wynagrodzeń”
– podkreślają salwatorianie.

Wyzwanie

„Nasze ambitne plany nie
ograniczają się tylko do samej
dystrybucji VOD. Wykorzystując własne zaplecze techniczne,
chcemy stworzyć stały cykl programów, recenzji i wywiadów
poświęconych wartościowym
filmom, ludziom filmu bądź
wydarzeniom (jak np. festiwale
filmowe). Dlatego powstanie
platformy VOD jest ważnym
etapem, zwłaszcza że w autorskich programach będą omaFilm Juana Manuela Cotelo, twórcy MARY’S LAND ‒ Ziemia Maryi
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Oglądaj Dzieła Boże!
wiane dobre filmy, które z kolei
będzie można znaleźć i obejrzeć właśnie na Katoflixie” – wyjaśniają twórcy Katoflixa, wyrażając nadzieję, że ta działalność
spodoba się internautom!
Powodzenie tego projektu
zależy także od nawiązania szerokiej współpracy z dużymi dystrybutorami oraz dziesiątkami
pojedynczych małych producentów zarówno w Polsce, jak
i za granicą.
Obecność – już na starcie
– takich współpracowników
jak Kino Świat, Rafael Film, SPI,
Mayfly, Kondrat Media, Vivarto
czy hiszpańskiego Goya Producciones napawa optymizmem na
przyszłość, ale... „gorąco prosimy
o modlitewne wsparcie wszystkich, którym leży na sercu promocja dobrych filmów, bo droga do zostania katolickim Netflixem wciąż jest bardzo daleka”
– zaznaczają salwatorianie.

15

luty 2020

fot. M. Pabis

luty 2020

W

Prosto z Quito

uroczystość Ofiarowania
Pańskiego,
2 lutego, kiedy stolica
Ekwadoru, Quito, spowita była
jeszcze mrokiem, przed kościołem Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, znajdującym się
w historycznym centrum miasta, gromadzili się mieszkańcy miasta, okolic i pielgrzymi.
Przyszli, aby uczcić Matkę Bożą
Dobrego Zdarzenia, Oczyszczenia i Gromniczną – Maryję,
która przed czterema wiekami
jednej z mniszek koncepcjonis
tek przekazała proroctwa dotyczące czasów współczesnych.
Jednak jako kochająca Matka
przyniosła również słowa pocieszenia i zapewnienie, że w chwili tej próby będzie oparciem
i ostatecznie to Ona zwycięży.
Uroczystości rozpoczęła krótka modlitwa w kościele, a następnie wśród okrzyków „Que
viva la Virgen de Buen Sucesso!”
i rzucanych płatków róż wyruszyła procesja. Przemierzając uliczki
kolonialnego miasta, wierni odmawiali różaniec, niosąc zapalone świece i gromnice. Wśród mo-

dlących się było wielu młodych.
„Przyjechaliśmy tutaj po raz drugi, aby uczcić Matkę Bożą w tym
szczególnym dniu. Ale jesteśmy
tutaj także dlatego, że poruszają nas proroctwa, jakie Maryja
przekazała matce Mariannie od
Jezusa de Torres y Berriochoa” –
mówiła Claire Bergamon z Union
w Kentucky, która wraz z kilkoma
koleżankami ze wspólnoty tradycjonalistów przyjechała na to
wydarzenie.
Profanacje Eucharystii, rozwiązłość, liczne rozwody i kryzys
wiary to tylko niektóre bolesne
wydarzenia, o jakich wspominała Matka Boża. „Uważam, że tylko
pokuta, sakramenty i powrót do
pięknej tradycji Kościoła katolickiego może nas uratować” – zaznaczyła Claire. W uroczystoś
ciach każdego roku bierze udział
wielu przedstawicieli środowisk
tradycjonalistów z Kanady czy
Stanów Zjednoczonych. Przybywają także pielgrzymi z naszego
kraju. W procesji uczestniczą również księża. „Niedawno odkryłem
Matkę Bożą pod wezwaniem
Dobrego Zdarzenia i czytałem
o przekazanych przez Nią pro-

roctwach – powiedział ks. dr Thomas Onoda, kapłan z Japonii.
– Poruszyły mnie proroctwa.
Wiele z nich przecież już się dokładnie wypełniło, jak chociażby
to dotyczące postaci prezydenta
Gabriela Garcii Moreno – prezydenta, który nie wstydził się swojej wiary i który po uprzednich
przygotowaniach poświęcił kraj

Profanacje
Eucharystii,
rozwiązłość,
liczne rozwody
i kryzys wiary to
tylko niektóre
bolesne
wydarzenia,
o jakich
wspominała
Matka Boża.

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dziś tak bardzo profanowany
jest Jezus w Eucharystii, wielu nie
wierzy w Jego realną obecność,
a jest przeciwnie, trwanie przed
Nim na modlitwie przemienia
nasze serca tak jak modlitwa różańcowa”.
Nabożeństwo do Matki Bożej Dobrego Zdarzenia rozsze-

rza się, ale nadal nawet w samym Ekwadorze kult jest mało
znany. Jednak siostry koncepcjonistki, pewne obietnicy Maryi, przekazanej matce Mariannie, modlą się o wypełnienie
woli Bożej i starają się szerzyć
pobożność do Matki Bożej. Czekają na pielgrzymów.
Agnieszka Gracz

fot. M. Pabis
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„Odbiorą mi tylko życie. A to
nie najważniejsze. Cieszę się, że
będę zamordowany jako katolik
za wiarę świętą, jako Polak za
Polskę niepodległą i szczęśliwą,

jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej
niż kiedykolwiek, że idea Chrys
tusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona. To moja wiara
i moje wielkie szczęście. Gdybyś
odnalazł moją mogiłę, to na niej
możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do
serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec”.

Takie słowa w wysłanym
z ubeckiego więzienia grypsie
skierował do swojego nigdy niewidzianego czteroletniego synka Andrzejka Żołnierz Wyklęty
płk. Łukasz Ciepliński „Pług”. Był
on wielkim Polakiem, odważnym,
niezłomnym żołnierzem i żarliwym katolikiem. Komuniści zabili
go strzałem w tył głowy 1 marca
1951 r. Pod tą datą obchodzimy
obecnie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zobaczyła Archanioła!
Francesca Lancellotti była
włoską mistyczką, a przy tym
niezwykle pokorną i skromną
kobietą. Nawróciła i przybliżyła do Boga ogromną liczbę
ludzi. Służyła im radą i pomocą, a wielu – dzięki jej wstawienniczej modlitwie – doznało uzdrowienia na duszy
lub ciele. Bardzo prawdopodobne, że wyniesiona zostanie na ołtarze. W styczniu zakończono diecezjalny etap jej
procesu beatyfikacyjnego.
Życie pochodzącej z zamożnej rodziny, ale przy tym pokornej, prostej i bardzo pobożnej
Francesci wywróciło się do góry
nogami po objawieniu, jakiego
doznała 7 lipca 1956 r. w dniu
swoich 39. urodzin. Ukazał jej się
wtedy św. Michał Archanioł i rozkazał, by wraz z rodziną (była już
zamężna i miała dwoje dzieci)
opuściła rodzinne miasteczko
Oppido Lucano – małą miejsco-

wość na południu Włoch – i przesiedliła się do Rzymu. W Rzymie
Francesca miała się całkowicie
poświęcić realizacji zleconego
przez Boga zadania przybliżenia
wielu ludzi do Boga. Posłuszna
temu wezwaniu kobieta osiedliła się ostatecznie w centrum
Rzymu, by przez ponad 40 lat
ofiarnie pełnić powierzoną jej
misję. Ewangelizując i promieniując żarliwą wiarą na ulicach
Wiecznego Miasta i we własnym
domu, służyła wszystkim bez
najmniejszych wyjątków, szczególną troską otaczając chorych
i ludzi dalekich od Kościoła.
Garnęły się do niej tłumy ludzi
potrzebujących duchowej i materialnej pomocy lub jedynie
kogoś, kto by ich z cierpliwością
i miłością wysłuchał. Nie zawiodła nikogo. Obdarzona szczególnymi charyzmatami i nadprzyrodzonymi darami udzielała rad, a swoimi modlitwami

fot. Wikimedia Commons

Wywrócił jej życie do góry nogami!

i osobistymi ofiarami wstawiała
się za nimi u Boga. Nie przypisywała sobie przy tym żadnych
zasług, nazywając samą siebie
„ziemskim robakiem” oraz zwracając uwagę, że jedynym dawcą
wszelkich darów i łask jest Bóg.
„Zarażała” też wszystkich miłością do swojej ukochanej Madonny di Belvedere czczonej
w sanktuarium w Oppido Lucano. Zmarła w 2008 r. w wieku
91 lat, ale do dziś wstawia się za
ludźmi u Boga.

Modlitwa o uświęcenie kapłanów
Święta Teresa z Lisieux modliła się szczególnie gorliwie za kapłanów. Błagała Jezusa,
by uchronił ich od nieczystości i zepsucia. Warto ją w tym naśladować i często odmawiać
piękną modlitwę, którą sama ułożyła:

fot. M. Pabis

Boże,

Za Polskę i wiarę świętą

dlaczego mnie nie
wysłuchałeś?
fot. Pixabay

fot. Lowdown, Wikimedia
Commons, CC-BY-SA 3.0

płk. Łukasz Ciepliński „Pług”

Modlimy się i modlimy,
a Pan Bóg wciąż nie chce spełnić naszej prośby. Dlaczego?
Czy nasza modlitwa jest niepotrzebna?
„Modlitwa [o dobra doczesne] winna być warunkowa
(o ile to, o co prosimy, będzie
dobre dla naszych dusz i potrzebne do osiągnięcia celu
ostatecznego). Trudno się ludziom niejednokrotnie z tym
pogodzić, że Pan Bóg ich nie
wysłuchuje, choć dobrze się
modlili. Należy dlatego pamiętać, że właściwie nie wiemy, co
dla naszej duszy jest potrzebne i bardziej pożyteczne; zdaje się, że to, o co prosimy jest

nam bardzo potrzebne, ale nie
znamy przyszłości i nie wiemy,
co nas może spotkać; bardzo
często potrzeba właśnie, by Pan
Bóg nie uwzględnił naszych
próśb. Dlatego winniśmy kończyć modlitwę jak Chrystus Pan
w Ogrójcu zawsze słowami: «Nie
moja, Panie, ale Twoja niech
będzie wola». W każdym razie
modlitwa dobra będzie zawsze
skuteczna, bo przyniesie nam
radość, pokój wewnętrzny, pogodę ducha i będzie drogą do
wiecznego celu”. Tak na to pytanie odpowiadał „doktor Bożych
tajemnic”, kandydat na ołtarze,
wybitny polski teolog ks. Wincenty Granat (1900-1979).

Jeżeli miłości nie ma...

„Związką
doskonałości,
czyli jakby opaską wszystkich
cnót, jest miłość bliźniego. Dobry Pan Bóg wszystko w naturze tak ustanowił, że jak się co
razem zbierze, to się musi związać. Wszystko musimy wiązać,
chcąc mieć z czegoś pożytek:
kłosy, drzewa, kwiaty i w ogóle, co się chce utrzymać w całości, to trzeba związać, a czym
opaska silniejsza, tym pewniejsze utrzymanie rzeczy. Tak mi-

łość bliźniego [działa]; jeżeli jej
nie będzie w duszy, to rozlecą
się cnoty zebrane; to na cóż
się przyda miłosierdzie, praca,
posłuszeństwo itd., jeżeli miłości nie ma. Pan Bóg dał nam
dużo sposobności do miłości
bliźniego, nie opuszczajmy
zatem ani okruszynki” – pisała
„Dynka”, czyli bł. Bernardyna
Jabłońska (1878-1940), albertynka, duchowa córka św. Brata
Alberta.

O

Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego
Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi,
które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw,
aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń
ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel
im również mocy przemiany serc. Błogosław
ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym.
Amen.

Stronę przygotował Henryk Bejda

