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Matka Boża
Łaskawa

Uciekajmy się pod
Jej opiekę

Krzyż
św. Marcelego

Świętujemy
papieskie urodziny

Sto lat temu, 18 maja, urodził się Karol Wojtyła, Ojciec Święty Jan Paweł II
7555

numer

Treść wiadomości:

MAT.RAFAEL.DN

my!
kuje
Dzię
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Wspieraj wydawanie „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!

7555

MAT.RAFAEL.DN

Wyślij SMS pod numer
o treści
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę.

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.

fot. Wojtek Laski/EastNews

Pan Jezus
Miłosierny na
łagiewnickiej
wieży
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przychodziły nam do głowy. To było
ogromne wyzwanie, ale to właśnie
Wy pomogliście zorganizować transport „Dobrych Nowin” z drukarni do
magazynu, a potem rozdać gazety
w tym jakże trudnym czasie. Dzieliliście się z nami swoimi pomysłami,
inicjatywami, a my czasem nie mogliśmy wyjść z podziwu dla Was! Bardzo
Wam za to dziękujemy!

To już drugi numer „Dobrych Nowin”, który wychodzi w czasie pandemii koronawirusa. Jest to czas bardzo
trudny dla każdego z nas. Gdy
zastanawialiśmy się w ubiegłym miesiącu, czy drukować
naszą gazetę, różne myśli

Znaki
łączności
z Łagiewnikami
W Wielkim Tygodniu na łagiew- – Pragniemy, aby Jezus Miłosierny Bożemu Miłosierdziu i wstawiennicnickiej wieży został umieszczony z wieży naszego Sanktuarium ogarniał twu św. Jana Pawła”.
W bazylice Bożego Miłosierdzia na
obraz Pana Jezusa Miłosiernego, swoim miłosiernym spojrzeniem Kraa do czcicieli Bożego miłosierdzia ków i wszystkich pielgrzymów, którzy każdej Mszy Świętej odmawiany jest
rozesłano obrazki z wizerunkiem tutaj przybywają – fizycznie i ducho- Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego właśnie na tym miejPana Jezusa Miłosiernego i Aktem wo” – dodaje.
scu 17 sierpnia 2002 r. dokonał św. Jan
zawierzenie świata, którego doPaweł II. W obecnym czasie jego słowa
konał św. Jan Paweł II 17 sierpnia Obrazek
2002 r. W ten sposób Sanktuarium
W środę 1 kwietnia papież Fran- brzmią szczególnie i wyjątkowo. „SzuBożego Miłosierdzia łączy się z czci- ciszek w czasie audiencji general- kając symbolicznego znaku duchowej
cielami Bożego Miłosierdzia, którzy nej zwrócił się do Polaków: „W tych łączności z pielgrzymami, którzy w tym
w tym roku nie mogli przybyć do trudnych dniach, które przeżywamy, roku nie będą mogli przybyć do ŁagiewŁagiewnik na święto Miłosierdzia zachęcam was do zawierzenia siebie nik, postanowiliśmy przygotować okolicznościowy obrazek. Na jednej
Bożego.
jego stronie znajduje się obraz
Na łagiewnickiej wieży
Jezusa Miłosiernego z podpisem
umieszczony został obraz Pana
«Jezu, ufam Tobie». Siostra FauJezusa Miłosiernego, który
styna zapisała w Dzienniczku słoznajdował się zawsze na ołtawa, które usłyszała od samego
rzu polowym podczas święta
Jezusa: «Podaję ludziom naczyMiłosierdzia Bożego. Jest to
nie, z którym mają przychodzić
znak łączności z Łagiewnikapo łaski do źródła miłosierdzia.
mi w tym trudnym czasie, „aby
Tym naczyniem jest ten obraz
każdy mógł spojrzeć na ten
z podpisem: Jezu, ufam Tobie»
obraz miłosiernego Chrystusa,
(Dz. 327). A w innym miejscu:
na Jego Serce promieniujące ła«Przez obraz ten udzielać będę
skami, i w głębi duszy usłyszeć
wiele łask dla dusz, a przeto niech
to, co słyszała siostra Faustyna:
ma przystęp wszelka dusza do
„Nie lękaj się niczego, Ja jestem
niego» (Dz. 570). Z drugiej strony
zawsze z Tobą” (Dz. 613). „A jeobrazka znajduje się tekst Aktu
śli szczerym sercem odpowie:
zawierzenia świata Bożemu Miło«Jezu, ufam Tobie!», znajdzie
sierdziu i zdjęcie przedstawiające
ukojenie wszelkich niepokoprezbiterium bazyliki, a w nim
jów i lęków” (por. Jan Paweł II,
tabernakulum w kształcie kuli
7 czerwca 1997 r.).
ziemskiej i czerwona lampka
Obrazek zostanie wysłany pocztą do każdego,
„Zazwyczaj o tej porze tłuwskazująca na obecność Chrykto zechce go otrzymać. Zamówienia można
my pielgrzymów przybywały
stusa pośród nas... Ufamy, że ten
składać, podając adres do wysyłki:
do naszego Sanktuarium. Teobrazek będzie piękną pamiątką
raz jest tu wielka cisza – mówi
• mailowo: pielgrzymki@milosierdzie.pl
duchowego udziału w tegoroczks. dr Zbigniew Bielas, kustosz
lub
nym święcie Miłosierdzia” – wyjaSanktuarium Bożego Miłosier• telefonicznie: (+48) 12 252 33 11.
śnia ks. Bielas.
dzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Dziś przychodzimy z kolejnymi,
kwietniowymi „Dobrymi Nowinami”.
W czasie, gdy wiele gazet przestało być
wydawanych lub dostępne są jedynie
w internecie, my oddajemy w Wasze
ręce kolejny numer. Mamy nadzieję, że
będzie Wam służył i budził nadzieję.
Co będzie dalej z nami? Ufam,
że dzięki Waszemu zaangażowaniu
i hojności przetrwamy i uzbieramy

potrzebne środki na wydanie kolejnego numeru. To od każdego z Was
zależy, czy razem będziemy szli
i głosili Dobrą Nowinę o Chrystusie.
Dziękujemy za każdą złotówkę. Za
naszych Darczyńców i Mecenesów
ks. Leszek Smoliński każdego miesiąca sprawuje Mszę Świętą. Jest to
nasze podziękowanie dla Was!
Małgorzata Pabis

C ZYTAJ , WSPIERAJ , EWAN G E L IZUJ Z NAMI C ODZIENNIE !

ZOSTAŃ MECENASEM „Dobrych Nowin”
Pragniemy stworzyć grupę ludzi, którzy zostaną
stałymi Mecenasami „Dobrych Nowin”, czyli
zadeklarują comiesięczne wpłaty wybranej,
określonej poniżej kwoty na wydanie
odpowiedniej liczby
MECENAS
„Dobrych Nowin”.
400 egz.

Bohaterzy

MECENAS
200 egz.

MECENAS
100 egz.
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MECENAS
800 egz.
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WPŁATA 25 zł WPŁATA 50 zł WPŁATA 100 zł WPŁATA 200 zł
miesięcznie miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
B E Z P Ł A T N A

G

dy
sytuacja
w Domu
Pomocy Społecznej w Bochni była dramatyczna, na
pomoc ruszyły
siostry dominikanki. Koronawirus zaatakował mieszkańców domu i personel. Wówczas
to właśnie one zaopiekowały się chorymi. Do
pomocy Siostrom w DPS w Bochni zgłosił się
też ks. Piotr Dydo-Rożniecki, misjonarz w Kazachstanie, który chwilowo został zatrzymany w Polsce przez zamknięcie ruchu lotniczego. To dzięki tym bohaterom i pomocy wielu
ludzi, którzy zebrali pieniądze na konieczny
do DPS sprzęt, dramatyczna sytuacja została
opanowana.

fot. arch. Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

fot. Skrzydła Wiary/Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Drodzy Czytelnicy!
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„Dobre Nowiny”
wydawane są
dzięki darowiznom
Czytelników.
Z serca dziękujemy za
każdą wpłatę.

Jak dokonać wpłaty?

◆ zrób przelew internetowy wg
danych na formularzu obok lub
◆ zrealizuj wpłatę przez
www.dobrenowiny.pl/wplac lub
◆ dokonaj wpłaty w banku albo
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

100 lat temu urodził się Karol Wojtyła
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fot. Adam Bujak
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Musicie być mocni zdrową rodziną
„Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni
dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków – rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska
dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się
naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi
się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie
jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa
do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który
jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie
ze względu na podstawowe dobro człowieka”.

Świętujemy papieskie

urodziny

100 lat temu przyszedł na świat Karol Wojtyła.
„W tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się
zaczęło” – powiedział po latach w czasie swojej
wizyty w rodzinnym mieście Jan Paweł II. Za hasło
życia obrał sobie zawołanie: Totus Tuus i, trzymając Pana Boga za rękę, osiągnął świętość. Swoim
życiem odcisnął piętno na wielu.

P

Najistotniejsze orędzie
„... Chcę wam powiedzieć wszystkim,
a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce):
nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze
modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie
poprzez modlitwę swoje życie. «Nie samym
chlebem żyje człowiek» (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie
doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji,
pożądań. Człowiek jest człowiekiem... «Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust Bożych». Jeśli
mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba «nie ustawać w modlitwie!». Może to być
nawet modlitwa słów...
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek,
przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”.
Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979,
przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych
w sanktuarium Matki Bożej

rofesor Szymon Kawalla, dziekan
Wydziału Dyrygentury Symfonicznej i Operowej Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina, wiele razy spotkał się z Papieżem. „Dziękuję codziennie Bogu i naszemu Panu
Jezusowi Chrystusowi za wielką łaskę,
jaką mnie obdarzyli, przebywania ze
św. Janem Pawłem II” – podkreśla.
Każde z tych spotkań zapadło
muzykowi głęboko w serce. Ta szczególna więź, jaka ich połączyła, nie
zakończyła się w chwili śmierci Jana
Pawła II. Profesor Kawalla zawdzięcza
Papieżowi szczególną łaskę.
„W 2004 roku nasza córka Joanna
zawarła związek małżeński z Krzysztofem. Po dziesięciu latach małżeństwa
nie zostali obdarowani łaską potomstwa. Lekarze wskazywali brak takiej
możliwości. W ostatnich dniach kwietnia 2014 r., po kanonizacji papieża
Jana XXIII i Jana Pawła II, rozmawiałem
z kard. Stanisławem Dziwiszem i między innymi przedstawiłem problem
córki. Kardynał wysłał mi mailem jeszcze niewydaną nowennę do św. Jana
Pawła II i zasugerował jej odmawianie
w tej intencji. Rozpocząłem modlitwę
do św. Jana Pawła II i mojego patrona
św. Szymona z Lipnicy – patrona między innymi matek rodzących.
W 2017 r. 23 grudnia córka miała
wypadek na lotni w Maroku – uszkodzone zostały bardzo poważnie dwie
stopy. Zięć przerwał pracę na statku
i poleciał, by zorganizować transport
córki do Polski. Przylecieli 31 grudnia.
Po operacji w szpitalu św. Anny w Warszawie córka na swoim łóżku miała
pozostawiony obrazek Jezusa Miłosiernego. W rozmowie z nami powiedziała:
«Naturalnie cierpię, ale Pan Jezus cier-

piał jeszcze bardziej». Zięć Krzysztof nie
wrócił do pracy nurkowej na statku”
– postanowił opiekować się żoną.
28 kwietnia przyjechaliśmy na naszą 45. rocznicę ślubu do córki i zięcia.
W trakcie spotkania oznajmili nam
najwspanialszą nowinę: że oczekują
dziecka i będzie to chłopczyk! W lipcu niespodziewanie pojechaliśmy do
Lipnicy Murowanej, w której urodził
się św. Szymon z Lipnicy – trafiliśmy
na odpust związany z moim patronem. Złożyliśmy prośbę do świętego
o szczęśliwe rozwiązanie dla naszej
córki, zwłaszcza że podjęli z zięciem
decyzję o urodzeniu synka w mieszkaniu, w basenie z wodą. Nasz wnuczek
Leon urodził się szczęśliwie 29 października 2018 r., miesiąc przed ukończeniem przez naszą córkę 41. roku ży-

fot. M. Pabis

Nowy Targ, 8 czerwca 1979, Homilia w czasie Mszy Świętej

cia. Dzięki opiece Najświętszej Maryi
Panny, św. Jana Pawła II i św. Szymona
z Lipnicy wnuczek rozwija się bardzo
dobrze. W codziennej modlitwie dziękuję za tę wielką łaskę i za wszystkie
łaski, jakimi zostałem obdarzony wraz
z moją Rodziną”.
Jan Paweł II – autorytet dla całego świata – święty. Pozostawił nam
swoje książki, encykliki, homilie i przemówienia. W jego nauczaniu każdy
znajdzie coś dla siebie. W roku, gdy
obchodzimy stulecie urodzin św. Jana
Pawła II, starajmy się powrócić do jego
pism, do jego rad i zastosować je w życiu. Może każdego dnia przeczytać
i rozważyć choć jeden fragment. Gdy
zaczniemy tym żyć, zapewne nasze
życie stanie się prostsze, bardziej poukładane, spokojniejsze i piękniejsze.

Służ życiu!
„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój,
prawdziwą wolność, pokój i szczęście!
Oby słowa te dotarły do wszystkich synów i córek Kościoła!
Oby dotarły do wszystkich ludzi dobrej woli zatroskanych o dobro każdego człowieka i o przyszłość całego społeczeństwa!”.
Encyklika Evangelium Vitae

Małgorzata Pabis

Św. Jan Paweł II

100 wskazań dla Polaków na
100-lecie urodzin

W roku, w którym obchodzimy 100-lecie
urodzin św. Jana Pawła II, postarajmy się
pochylić nad jego nauczaniem i zastosować je w praktyce. Jeśli się to uda, nasze
życie stanie się zapewne prostsze, bardziej
poukładane, spokojniejsze i piękniejsze.
Papież zostawił nam uniwersalny i ponadczasowy duchowy testament. Wypełnijmy
go do końca, czerpiąc ze wskazań Papieża:
– dla rodziców, jak wychowywać dzieci;
– dla młodzieży, jak pięknie wzrastać, szukać swojego powołania;
– dla rządzących, jak kierować krajem;
– dla kapłanów, jak być dobrym pasterzem;
– jak się modlić i jak ważna jest modlitwa
w życiu człowieka;
– jak być człowiekiem miłosiernym i dostąpić miłosierdzia
RAFAEL, 19x26, twarda

Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali
„Moi drodzy przyjaciele! Do was, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji – zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których
wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne
mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego
życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego,
jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie!”.
Częstochowa, 18 czerwca 1983, Apel Jasnogórski,
rozważanie wygłoszone do młodzieży

Potrzeba łaski miłosierdzia

fot. arch. prof. Sz. Kawalli

fot. arch.
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„Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie
umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku
dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się
niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego
istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku
prawdy. (...) W miłosierdziu Boga świat znajdzie
pokój, a człowiek szczęście”.
Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002

Marek Balon

Zawierzajcie się
miłosierdziu Bożemu
„Moi drodzy, zachęcam was, abyście zawsze
czerpali z modlitwy siłę potrzebną, by wiernie
przylgnąć do Ewangelii i stać się autentycznymi
świadkami miłosierdzia Boga. On jest drogą, prawdą i życiem dla każdego człowieka i dla wszystkich
ludów. Błogosławię was z miłością.
(...)
Moi drodzy, wpatrujcie się zawsze w Chrystusa. On daje każdemu siłę potrzebną, by odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów. Słuchajcie
głosu Boga, który was wzywa, abyście byli Jego
synami i świątynią Ducha miłości. Każdego z was
błogosławię.
(...)
Zawierzajcie się miłosierdziu Bożemu, ponieważ jest ono bezgraniczne. (...) Miłosierdzie Boże
jest wielkie. Zawierzcie mu się!”.
Kraków, 18 sierpnia 2002, rozważanie
przed modlitwą Anioł Pański na Błoniach

Święty
Jan
Paweł II.
Biografia

W jubileuszowym, monumentalnym wydaniu prezentujemy pełną ilustrowaną biografię św. Jana Pawła II. Rzetelność opisów,
mnogość faktów współgra ze wspaniałą
artystyczną oprawą i plastycznym ujęciem
życia papieża z Wadowic. Niezwykłym i unikatowym walorem albumu są niepublikowane wcześniej fotografie wykonane spec
jalnie na potrzeby niniejszego wydania,
ukazujące miejsca, z którymi związany był
Karol Wojtyła. Spuścizna życia największego z Polaków jest świadectwem tego, jak
wiele może osiągnąć człowiek, który całkowicie zaufa Bogu oraz Matce Najświętszej.
RAFAEL, 21x27,5, s. 384, twarda (wydanie albumowe)

Zamów:
internetowo: www.rafael.pl
lub telefonicznie: 661 128 006

Sposoby na przetrwanie, czyli... „każdy Cyr yl ma swoje metody”

Na Jasnej Górze...

nie mogli tego zrobić, śledzili
te Eucharystie na Facebooku.
Pomysł ks. Gravino podchwycili także kapłani z innych włoskich parafii.
◆ W sobotę i w niedzielę 21 i 22
marca znajdujący się w swoich
mieszkaniach (a także korzystający z sieci społecznościowych)
wierni modlili się przed Najświętszym Sakramentem wys
tawionym na dachu kościoła
parafialnego pw. św. Antoniego
Padewskiego w Limie (Peru).
◆ 11 marca arcybiskup Mediolanu Mario Enrico Delpini udał
się na dach katedry w Mediolanie, by się modlić za osoby
dotknięte epidemią przed najsłynniejszym mediolańskim,
górującym nad miastem maryjnym wizerunkiem – złotą
figurą Matki Bożej nazywanej
tam Maduniną. Wielu bisku-

fot. M. Pabis

Przemyślność ludzka nie zna granic. Epide- ◆ Ksiądz Francesco Gravino z pamia koronawirusa wyzwoliła szereg niezwy- rafii Santa Maria della Salute
w Neapolu za zgodą biskupa
kłych, pomysłowych katolickich inicjatyw. odprawiał Msze Święte na daWarto docenić starania naszych hierarchów, chu kościoła. Wierni niczym
kapłanów i świeckich, żeby pomóc nam wszyst- w amfiteatrze mogli włączać
kim przetrwać ten trudny czas bez szkody na się w nie, wychodząc na balkony swoich domów. Ci, którzy
ciele i duszy.

fot. InkWeaverAtHeart,
Wikimedia Commons,
CC-BY-SA 4.0

W trudnych sytuacjach,
w których musimy działać
właściwie, dokonywać słusznych ocen, osądów i wyborów cnota roztropności staje
się jedną z najważniejszych
cnót kardynalnych. Biskup
José Gomez z Los Angeles
sformułował pięć wskazań
– praktyk, które pomogą
w niej wzrastać. Oto one:
Zastanawiajmy się nad celem naszego życia, którym
jest stanie się świętym przez
coraz większe upodobnianie
się do Jezusa i wypełnianie
woli Bożej, a nie swojej własnej.
Pomocne jest częste czytanie Kazania na Górze. Taki jest
plan chrześcijańskiego życia
i przypomina nam o naszym
wezwaniu, żeby być świętym,
tak jak Bóg jest święty.
Nabierzmy nawyku oceniania wszystkiego w świetle
naszego celu. Proste refleksje
i pytania mogą pomóc nam
wzrastać w roztropności: co
należy zrobić? Co najbardziej
pasuje do mojej tożsamości

1

nia do jakiegokolwiek grzechu
i mając postanowienie, aby
wypełnić jak najszybciej trzy
wyżej wspomniane warunki,
przed jakimkolwiek obrazem
Dziewicy Maryi Jasnogórskiej
połączą się duchowo z pielgrzymami modlącymi się na
Jasnej Górze i ofiarują ufnie miłosiernemu Bogu przez Maryję
swoje modlitwy i cierpienia”.
oprac. hb

2

jako dziecka Bożego stworzonego, żeby kochać Boga i kochać bliźniego jak siebie samego? Czego Bóg pragnie w tym
momencie?
Rozwińmy nawyk poprzedzania działania myśleniem,
a nie po prostu reagowania,
kiedy coś się wydarzy. Potrzebujemy czasu na przemyślenie możliwych konsekwencji
i skutków różnych sposobów
działania.
Nie mylmy roztropności
ze strachem, nadmierną
ostrożnością lub bezczynnoś
cią. Roztropność wymaga,
abyśmy mocno trwali w tym,
co święci nazywają „powinnoś
cią chwili”. Roztropność często
uczyni nas śmiałymi i dzielnymi, ponieważ pokazuje nam
ona, co jest właściwe (słuszne)
i jak to osiągnąć.
Roztropność oznacza również bycie wystarczająco
pokornym, żeby szukać dobrej
rady. Wymaga od nas nie tylko
patrzenia przed siebie – w przyszłość, lecz także wstecz. Roztropna osoba z uczciwością
i szczerością analizuje i uczy
się z przeszłych doświadczeń,
aby lepiej zrozumieć, co robić,
a czego nie robić w przyszłości.
Na podstawie https://angelusnews.com/voices/the-virtue
-of-reality/ oprac. hb i zb
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Cztery cnoty kardynalne to: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo.

Matki Bożej Fatimskiej przez na przyczepie ustawionej na
dwie godziny latał samolotem wzgórzu, a ks. Scott Holmer
sraży przybrzeżnej nad diecez z kościoła pw. św. Edwarda Wyją Camden (New Jersey, Stany znawcy w Bowie w stanie MaZjednoczone) nieopodal Nowe- ryland na kościelnym parkingu
go Jorku, aby siedząc na tylnym zorganizował dla swoich parasiedzeniu i odmawiając Litanię fian samochodową spowiedź.
do Wszystkich Świętych i inne ◆ Ksiądz Mirosław Matuszny,
modlitwy prosić Boga o ustanie proboszcz parafii Nawrócenia
epidemii i uchronienie diecezji św. Pawła w Lublinie, przez dwa
przed jej zgubnymi skutkami. dni (do czasu, kiedy ze względów
Parafianie towarzyszyli swe- zdrowotnych zakazał mu tego
mu kapłanowi, odmawiając miejscowy ordynariusz) przena ziemi modlitwę różańcową. mierzał puste ulice Lublina, by
Podobne modlitewne „lotniczo – niosąc relikwie św. Antoniego
-błagalne” inicjatywy podejmo- z Padwy – błogosławić miasto,
wano także w innych krajach, dodawać otuchy mieszkańcom
oraz modlić się o uchronienie ich
m.in. we Włoszech, w Chile.
◆ Niezwykłą adorację eucha- przed epidemią i utratą wiary.
rystyczną na miejskim placu ◆ W dzień Zwiastowania Pańskiemiasteczka Silver Spring (stan go 25 marca bp Ginés García
Maryland) zorganizowała tam- Beltrán z Getafe (Hiszpania) potejsza katolicka szkoła św. An- błogosławił diecezję i cały świat
drzeja Apostoła. Wierni mogli Najświętszym Sakramentem
w niej uczestniczyć, siedząc sprzed słynnego pomnika Najw swoich własnych... samo- świętszego Serca Pana Jezusa
chodach przed podium z usta- znajdującego się w centrum
wioną na nim monstrancją. Na Hiszpanii w Cerro de los Ángedużym parkingu zgromadziło les. Tego samego dnia po modlitwie różańcowej w Fatimie
się ponad 150 pojazdów.
◆ Ksiądz Shaun Whittington z ka- Portugalia, Hiszpania i inne
tolickiego kościoła pw. św. Mi- kraje świata poświęcone zostakołaja w Sunman w stanie In- ły Najświętszemu Sercu Jezusa
diana celebrował Msze Świę- i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Zebrał i opracował: hb
te na parafialnym parkingu,

Ksiądz prałat Jan Marszałek 1907-1989

Dobry pasterz z Łodygowic
Niewykluczone, że już
niedługo rozpocznie się
proces
beatyfikacyjny
kolejnego polskiego kapłana – ks. prał. Jana Marszałka (1907-1989), który
przez 18 lat pełnił posługę proboszcza w parafii
w Łodygowicach na Żywiecczyźnie.
Wielu Łodygowiczan
nadal go pamięta. Wielu z sentymentem i szacunkiem go wspomina.
W miejscowości tej pełnił
posługę kapłana od 1951
roku do śmierci (1989),
z przerwą w latach 19531957, kiedy został usunięty z parafii przez władze
komunistyczne. Tylko trzy
lata był na emeryturze, ale
cały czas w Łodygowicach.
Świadectwa zamieszczone na stronie janmarszalek.pl ukazują uśmiechniętego
charyzmatycznego kapłana, gorliwego
duszpasterza zatroskanego o duchowe i materialne dobro swoich parafian,
walczącego z plagą pijaństwa, wymagającego, ale
i wyrozumiałego spowiednika oraz kaznodzieję, bez-

Weronika Kostrzewa

Włączeni w Płaszcz Miłosierdzia
W sierpniu Włosi dokonają uroczystej – ponawianej co
100 lat – piątej koronacji cudownej figurki Matki Bożej z alpejskiego sanktuarium w Oropie.
Z tej okazji oprócz nowych koron
przygotowują drugie niezwykłe wotum dla Maryi – „Płaszcz
Miłosierdzia” (Manto della Misericordia). Zostanie on uszyty
(i omodlony) przez siostry benedyktynki z Orty z kilku tysięcy
kwadratowych skrawków tkanin przysłanych w zeszłym roku
przez czcicieli Czarnej Madonny.
Przesłane skrawki stanowią
świadectwo miłości i nabożeństwa Włochów do Czarnej Madonny z Oropy – prośby o opiekę
lub podziękowania za otrzymaną
łaskę. Pochodzą z tkanin, które
z różnych względów są szczególnie drogie przysyłającym – symbolizują ważne momenty czyjegoś życia lub są częścią ubrań ko-

chanych przez nich osób. Z pewnością znajdą się tam wełniane,
jedwabne, bawełniane czy lniane
fragmenty ubrań ślubnych, ubranek dziecięcych, mundurów policyjnych lub strażackich itp. Sam
płaszcz będzie symbolem opieki
Matki Bożej roztaczanej przez nią
nad jej dziećmi. „Nie będzie ani
piękny, ani brzydki. Będzie taki...
jakimi my sami jesteśmy” – mówią
jego pomysłodawcy na stronie sanktuarium www.santuariodioropa.it.
Historia leżącego na wysokości 1200 m n.p.m. sanktuarium
w Oropa sięga IV w. Znajduje się
ono w Piemoncie, w północno-zachodniej części Włoch. Drewniana
figurka Czarnej Madonny z drugiej
połowy XIII w. jest dziełem nieznanego artysty z Doliny Aosty. W Oropie często gościł bł. Pier Giorgio
Frassati, a w lipcu 1989 r. nawiedził
to miejsce św. Jan Paweł II.
hb

kompromisowego obrońcę prawdy prześladowanego przez komunistów,
męża modlitwy dbającego
o piękne, pełne skupienia
celebrowanie liturgii.
„Gorliwy i mądry sługa Kościoła. Powszechnie
znany i miłowany kapłan,
który głębią swego życia
wewnętrznego i dobrocią
pociągał ku sobie ludzi,
budził zaufanie i ukazywał
Boga. Pośród wielu owoców jego niestrudzonej
służby świadczą o tym liczne powołania kapłańskie
i zakonne, jakie zrodziły
się w Łodygowicach” – pisał w telegramie po jego
śmierci Ojciec Święty Jan
Paweł II, który jeszcze jako
metropolita Krakowa wizytował łodygowicką parafię.
Warto nadmienić, że
kandydatem na ołtarze
jest też biskup pomocniczy z Krakowa – sługa Boży
Jan Pietraszko (1911-1988)
pochodzący z Buczkowic
położonych niecałe 6 km
od Łodygowic. Do jego
beatyfikacji potrzeba już
tylko cudu.
hb

J
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ak trwoga, to do Boga” – każdy z nas wielokrotnie słyszał
„ to przysłowie. Często jest wypowiadane w dość kpiący sposób,
by opisać zachowanie tych, którzy
o Stwórcy zapomnieli, a kiedy tracą grunt pod nogami,
interesownie się do Niego
zwracają – z naciskiem na
interesownie. Dla mnie obraz jest prosty. Bóg – ojciec,
autorzy kpiącego tonu
– starszy syn, tracący grunt
pod nogami – marnotrawny syn. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby w czasach,
w których toczy się przypowieść, istniały telefony
komórkowe, straszy brat i tak nie skorzystałby z możliwoś
ci i nie zadzwoniłby do młodego podbierającego jedzenie
świniom, żeby mu powiedzieć, że oni tam wszyscy w domu
na niego bardzo czekają, żeby już wracał. Na szczęście my
mamy naśladować ojca, który nie robi złośliwych uwag,
otwiera ramiona i świętuje. Nawrócenie, a nie jego powody jest ważne. Nie chcę myśleć, co spotkałoby starszego
syna, gdyby w tajemnicy przed ojcem przepędził brata psami, przekazując, że ojciec nie chce go widzieć, bo za dużo
nagrzeszył, bo wraca z głodu.
fot. arch. W. Kostrzewy

modlitwę o wierność Polski jej
chrześcijańskiemu powołaniu,
wypraszanie nowych powołań
kapłańskich i zakonnych oraz
w intencji obrony instytucji rodziny. To niezwykle ważne intencje związane ze szczególną
rolą Jasnej Góry w duchowych
dziejach naszego narodu.
Odpust ten można otrzymać za siebie lub za zmarłych
w uroczystość odpustową,
w każde liturgiczne uroczys
tości ku czci Najświętszej Maryi Panny, raz w roku, w dniu
dobrowolnie wybranym oraz
„ilekroć z pobożności licznie tu
będą pielgrzymować”.
Z odpustu mogą skorzystać
także osoby, które fizycznie
– również z powodu takiego
jak epidemia – nie mogą przybyć na Jasną Górę: „Pozostające
w domach osoby, które mają ku
temu uzasadnione przeszkody,
jak podeszły wiek, choroba lub
inne poważne przyczyny, dla
których nie mogą opuszczać
domu, by nawiedzić sanktuarium, będą mogły uzyskać odpust zupełny, jeśli powziąwszy
postanowienie nieprzywiąza-

pów błogosławiło swoje diecezje i cały świat Najświętszym
Sakramentem z wież i dzwonnic (m.in. ks. abp Marek Jędraszewski z wieży sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie,
a bp Juan Antonio Reig Pla
z dzwonnicy katedry w Alcalá
de Henares).
◆ Tęskniąc za swoimi parafianami, którym ze względów sanitarnych nie wolno było się zebrać w kościele na Mszy Świętej, ks. Giuseppe Corbari z koś
cioła świętych Cyryla i Julity
w parafii w Robbiano di Giussano poprosił ich o przesłanie
selfie. Mszę Świętą odprawił
przed zdjęciami parafian przyczepionymi do oparć ławek.
◆ Ksiądz Anthony Manuppella
z parafii św. Gianny Beretty Molli
w Northfield wraz z Eucharys
tycznym Jezusem i obrazem

Roztropnymi bądźcie!

odpust zawsze dostępny!
Jasna Góra jeszcze nigdy
nie miała takiego odpustu.
Odpust, który ma „wieczystą
moc”, to wielki dar, wielki
przywilej i specjalne wyróżnienie. Nie trzeba już teraz
żadnego jubileuszu czy spec
jalnej okazji. Został dany raz
na zawsze. Od końca lutego
tego roku każdy pielgrzym,
który kiedykolwiek pobożnie
nawiedzi jasnogórskie sanktuarium i spełni dodatkowe
warunki, może dostąpić odpustu zupełnego. Mało tego,
odpust ten mogą uzyskać
również ci, którzy z różnorakich powodów nie są w stanie
osobiście tam przybyć.
Odpust – jak informują jas
nogórscy paulini – można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski
uświęcającej oraz bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego),
po przyjęciu Komunii Świętej
i modlitwie w intencjach papieża. Do warunków odpustu
jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej
Góry w formie pielgrzymki,
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fot. Biuro Postulacji

fot. Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie
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fot. vassil, Wikimedia Commons, CC 0
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Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Zadzwoń i zamów:
Czapeczka z przyłbicą

Matka Boża Łaskawa

Czapka pięciopanelowa, usztywniony przód i daszek, wywietrzniki metalowe, uniwersalny rozmiar dzięki tylnemu regulowanemu
zapięciu. Bawełna 100%, gramatura 260 g. Przypinana, wzmocniona usztywnieniem przyłbica z transparentnej i elastycznej folii PLACLEAR odpornej na promienie UV. Odporna na dezynfekcję
środkami zawierającymi alkohol, można ją
myć pod bieżącą wodą z użyciem mydła lub innego detergentu. Znakomite
rozwiązanie dla wszystkich, którzy
mają kłopot z noszeniem
maseczek.

Uciekajmy się
pod Jej opiekę
nawiedziła zaraza. Choroba
dziesiątkowała ludzi. Wówczas
Joannie a Costumis ukazała
się Matka Boża. Pewnego dnia,
gdy Joanna błagała w kościele
Maryję o ratunek, ujrzała Matkę Bożą. Madonna zapytała ją:
„Córko, o co mnie prosisz?”. Bez
chwili wahania Joanna powiedziała: „Wyzwól, Przenajświętsza Pani, ojczyznę moją od zarazy, która nas prześladuje”. W tej
samej chwili zobaczyła Maryję,
która wyciąga ręce w geście
opieki. W dłoniach trzymała
połamane strzały. Matka Boża
zapytała: „Córko, czy widzisz te
połamane strzały?”. I dalej zapewniła kobietę: „Tak jak one są
połamane, tak i złamany zostanie gniew mojego Syna. Ustanie pomsta przeciw temu ludowi, jeśli zrobisz, co ci każę”.
Maryja żądała powszechnego postu i trzydniowych procesji pokutnych. Biskup Sylwester
de Casa posłuchał głosu Maryi
i po uroczystych procesjach
oraz śpiewaniu suplikacji zaraza w Faenzie ustała. Nikt nie
miał wątpliwości, komu miasto
zawdzięcza ocalenie. Aby zachować w pamięci pokoleń wyproszoną łaskę, według wskazówek Joanny został namalo-

wany obraz
i Matkę Bożą
z Faenzy nazwano Matką
Bożą Łaskawą. Ów wizerunek szybko
zasłynął ja
ko cudowny
i kult zataczał
coraz szersze
kręgi. Maryja bowiem
nie szczędziła łask tym,
którzy uciekali się pod
Jej opiekę.
Nie opuściła swojego ludu także w czasie kolejnej epidemii,
która nawiedziła Italię w 1630 r.
Uzdrowienia z choroby były
tak spektakularne, że wiele
przypadków opisano i dokumentację przesłano do Rzymu
z prośbą o uznanie wizerunku
za cudowny. W 1631 r. skroń
Matki Bożej Łaskawej ozdobiły
papieskie korony. W uroczystości brał udział ks. Hiacynt Orselli
– wielki czciciel Matki Bożej.
◆◆◆
Zamówiony przez pijara obraz był niezwykły. Już
sam jego rozmiar imponował
– osiągnął dwa metry. Jeszcze
większe wrażenie robiła postać
Madonny. Ubrana była w karmazynową suknię przepasaną
wdzięczną szarfą. Na nią miała
zarzucony szeroki, ciemnogranatowy płaszcz spięty broszką. Jej ręce rozłożone były
w charakterystycznym geście,
a w dłoniach trzymała połamane strzały Bożego gniewu. Nad
głową Maryi artysta namalował postaci aniołów, które trzymały królewską koronę.

lub na

661 128 006

www.rafael.pl

Wysyłka za pobraniem kurierem lub pocztą.
Koszt wysyłki każdej paczki (kurier, poczta) to 15,00 zł.

Płyn dezynfekcyjny
wirusobójczy PronTech
5 litrów, z certyfikatem

Nasz płyn oparty jest o substancję wirusobójczą na bazie „benzalkonium chloride”.
Stężenie tego chlorku w płynie to 0,2%, czyli
4 razy większe niż wymagane w zwalczaniu
koronawirusa. Wielką zaletą płynu jest to, że
nie ma w nim alkoholu, przez co nie wysusza
skóry, jest bezwonny, niepalny, nie pozostawia smug i śladów użytkowania. Do stosowania w domu i miejscach publicznych. Do
dezynfekcji rąk, a także dużych powierzchni.

34,90
39,90

fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0 PL

Wizerunek Matki Bożej
Łaskawej czczony w kościele
Ojców Jezuitów w Warszawie
powstał z tęsknoty, z marzenia... Z marzenia, by tak jak
południa Polski strzeże Matka
Boża Częstochowska, tak północy, a szczególnie Warszawy,
strzegła Bogurodzica. To prag
nienie zrodziło się w sercu
ks. Hiacynta Orsellego, pijara,
który został wysłany do Polski
przez ks. Józefa Kalasancjusza, by na naszych ziemiach
zaszczepić zakon pijarski. Zakonnik szukał odpowiedniego
wizerunku, niestety bezskutecznie. Wówczas postanowił
ufundować obraz...
Orselli zlecił namalowanie
obrazu artyście, który był zatrudniony na królewskim dworze. Dał mu za wzór rycinę Madonny Łaskawej, jaką przywiózł
z sobą z rodzinnych stron, czyli
z Faenzy. To właśnie ten wizerunek przypominał mu jego
ojczyznę i wszystko to, co dla
Włochów uczyniła Matka Boża
Łaskawa.
◆◆◆
Kult Matki Bożej Łaskawej
rozpoczął się w XV w. we Włoszech w mieście Faenza. Stało się to w czasie, gdy region

tel.:

120,00

Kolor biały

9,90
34,90
39,90

Ksiądz Hiacynt Orselli cieszył
się, że jego włoska Pani będzie
miała także w Polsce swoje
miejsce. Miał nadzieję i modlił
się o to, by Jej kult rozszerzył się
na całą Polskę.
W końcu dzieło zostało
ukończone i 24 marca 1651 r.
w obecności nuncjusza papies
kiego abp. Jana de Torres obraz
został uroczyście wprowadzony do drewnianego kościoła
pw. Świętych Prima i Felicjana
przy ul. Długiej i ukazany ludowi
Warszawy. Papieski wysłannik,
który przewodniczył uroczystej
Mszy Świętej, poświęcił wizerunek i ołtarz, w którym miał
zawisnąć. Na koniec Eucharystii
odczytał bullę Ojca Świętego
Innocentego X, która ustanawiała specjalne święto Matki
Bożej Łaskawej. Zostało ono
wyznaczone na drugą niedzielę
maja (obecnie jest przeniesione
na drugą sobotę maja). Było to
pierwsze na terenach polskich
papieskie poświęcenie obrazu
z Matką Bożą w koronie.
◆◆◆
W 1652 r. na kresach Rzeczpos
politej wybuchła zaraza. Dżuma

W historii Polski trwale zapisało się wiele wizerunków Matki Bożej, w tym także kilka tytułowanych Matka
Boża Łaskawa. Jednym z najważniejszych był obraz Ślicznej Gwiazdy Lwowa, przed którym król Polski Jan
Kazimierz złożył śluby królewskie. Stało się to 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej. Król procesyjnie
przeniósł wówczas obraz do katedry. Wtedy też ogłosił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. Oryginał obrazu
Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa przechowywany jest obecnie w skarbcu katedry na Wawelu w Krakowie. Na
zdjęciu obraz Śluby Jana Kazimierza, mal. Jan Matejko.

zbierała obfite żniwo. Wówczas
władze Warszawy zorganizowały
modlitwy przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej.
W procesji wzdłuż murów mias
ta niesiono wizerunek Maryi.
Łaskawa Pani wysłuchała próśb
ludzi i epidemia nie weszła do
Warszawy – w sposób cudowny
wygasła, jakby zatrzymała się
na progu... Ofiarą dżumy w tym
pamiętnym roku nie padł żaden
mieszkaniec miasta.
Wówczas podjęta została
uchwała, na mocy której ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy. Jak pragnął tego
ks. Orselli, została także Strażniczką Polski, zwłaszcza części na północ od Warszawy. Aby podziękować Maryi za ocalenie miasta,
zorganizowano uroczystą ceremonię przed kościołem – w wydarzeniu uczestniczyła prawie
cała Warszawa. Tysiące wiernych
odśpiewało Te Deum laudamus.
Został także odczytany akt zawierzenia, tzw. Śluby Warszawy.
◆◆◆
Matka Boża Łaskawa wiele razy w historii przychodziła Polakom z pomocą. Także
i w kwietniu zawierzono Jej losy
naszej Ojczyzny.
W całej Polsce, ale także na
świecie, znajduje się wiele kopii
obrazu Matki Bożej Łaskawej.
Uciekajmy się pod Jej opiekę.

Etui na maseczkę
wielokrotnego użytku

Kolor głęboki
granat

16,90
Przyłbica ochronna

Maseczki wielorazowe z chrześcijańskim przesłaniem!

Wyjątkowe, oryginalne maseczki z dobrym, ewangelicznym przesłaniem! Wielorazowe, szyte w polskiej manufakturze, rozmiar
uniwersalny dla osoby dorosłej. Wykonane z dwóch warstw: wiskozy i bawełny. Dużo większa swoboda oddychania niż przy
maseczkach z innych materiałów. Posiadają wygodne zauszniki (gumki), które zapewniają stabilne przyleganie masek do nosa
i ust. Można je prać w temperaturze 60⁰C, prasować żelazkiem oraz parownicą.

19,90
24,90

Zaprojektowane tak, by umieścić
w nim maseczkę, jedynie dotykając
zauszników, i po złożeniu mieściło się
w kieszeni lub torebce oraz było bezpieczne do transportu do miejsca dezynfekcji. Do każdego etui dołączona
instrukcja obsługi.

Więcej wzorów
na stronie

www.rafael.pl

Maseczka „Jest ze mną Anioł Stróż”

Maseczka „Nie lękajcie się”

Maseczka czarna z rybką

Maseczka niebieska
z rybką i krzyżykami

Maseczka z owieczkami
„Pan jest moim Pasterzem...”

Maseczka „Chociażbym chodził
ciemną doliną...”

10
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Było tak kiedyś,
że nie miałeś co jeść?

Cud uzdrowienia małej Wenezuelki

Wenezuelski lekarz w drodze
na ołtarze
José Gregorio Hernández urodził się
w 1864 r. w małej wiosce w Isnotú w stanie
Trujillo w Wenezueli. Jego rodzice trudnili
się rolnictwem i byli właścicielami małego
sklepu w wiosce. Chłopiec był najmłodszym z sześciorga dzieci. Kiedy miał 8 lat,
zmarła mu mama. José Gregorio był zdolnym uczniem i miejscowy nauczyciel
przekonał ojca, aby posłał syna na
studia do Caracas. José ukończył medycynę, a jego wyniki były imponujące do tego stopnia, że wysłano go na
specjalistyczne studia do Paryża.
Po powrocie doktor Hernández pracował w Caracas, uzyskał tytuł profesora i wykładał
na tamtejszym uniwersytecie.
Opiekował się również swoją
rodziną, ale przez cały czas
marzył o wstąpieniu do zakonu. Próbował więc kilkakrotnie
wejść na drogę kapłaństwa. Najpierw w 1908 r. chciał wstąpić do
zakonu klauzurowego we Włoszech, jednak po kilku miesiącach
dotknęła go choroba płuc i przełożeni wysłali go do Wenezueli na leczenie. Powrócił do Caracas, podjął leczenie, ale kiedy tylko poczuł
się lepiej, jeszcze w tym samym
miesiącu poprosił o możliwość
wstąpienia do seminarium duchownego. Jednak i tym razem
z powodów zdrowotnych musiał przerwać naukę. Po trzech
latach podjął jeszcze jedną pró-

bę wstąpienia do zakonu. Rozpoczął studia
w Rzymie, ale i tym razem choroba zmusiła
go do powrotu do ojczyzny.
Doktor Hernández odebrał to jako
znak od Boga i powołanie do życia
świeckiego. Kiedy więc powrócił do Wenezueli, służył jako lekarz, troszcząc się
także o chorych pozbawionych środków
materialnych. Niestety w 1919 r. zginął
w wypadku. Kiedy przechodził przez ulicę, idąc po leki dla starszej i ubogiej kobiety, potrącił go samochód.
Odejście lekarza wywołało wielkie
poruszenie w Caracas, a on sam tuż po

śmierci otoczony został opinią świętości.
Do jego grobu pielgrzymowało i nadal
pielgrzymuje wiele osób, szczególnie
Wenezuelczyków, Kolumbijczyków, ale
i mieszkańców innych państw Ameryki
Południowej, którzy zostawiają przy jego
grobie prośby i podziękowania za otrzymane łaski. W 1986 r. św. Jan Paweł II
podpisał dekret o heroiczności cnót
wenezuelskiego lekarza. Wenezuelczycy i czciciele José Gregorio Hernándeza
wciąż modlą się o jego beatyfikację.
ag

Tu dzieci chodzą spać głodne lub piją tylko gorącą
wodę, by się rozgrzać przed zimną nocą. Na Madagaskarze są rejony, gdzie ludzie umierają z braku
pożywienia.
Na prowincji Madagaskaru nawet co trzecie dziecko jest niedożywione.
Ryż z liśćmi jest podstawą ubogiej diety dzieci, które zwykle jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Najmłodsi chorują na wszystkie typy niedożywienia
i awitaminozy. A jeśli dziecko jest niedożywione, to śmierć na malarię, dur
brzuszny, choroby pasożytnicze to kwestia kilku dni.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W świecie trudnej wiary

Woda z cukrem dla niemowląt
Wiele dzieci musi pracować. Noszą towary na stragany, worki z odzieżą,
kartony z szarym mydłem. Wiele wie, co to zimno i głód (między czerwcem a sierpniem temperatura spada w nocy do 0 st. C). Niektóre dzieci nie
mają domu, śpią w barakach czy na straganach. Tylko co czwarte dziecko
ma mamę i tatę. Wiele kobiet umiera przy porodzie, a kiedy sierotą zajmuje się babcia czy samotny ojciec, karmi noworodka tym, co ma: np. wodą
z cukrem.

Zastanawia mnie pytanie: „Dlaczego wiara jest
trudna?”, które pojawiło się ostatnio w kilku
wypowiedziach spotkanych przeze mnie ludzi.
Przecież skoro Bóg z prostym orędziem przychodzi do człowieka, to wiara powinna być
czymś zupełnie prostym...

Wielu uczniów Jezusa mówi: „wierzę”, jednak po chwili stawia jakieś „ale”
związane zwykle ze sprawami codziennego życia. Jeśli droga wiary jest taka
prosta, to dlaczego tylu ludzi chodzi
obok niej i zagląda na nią od czasu do
czasu jak na sklepową wystawę tylko po
to, żeby zobaczyć, czy są jakieś nowości,
a może jakaś promocja czy posezonowa
wyprzedaż? Inni z kolei chowają się za
parawanem „tych, co to leżą krzyżem
w kościele” czy „codziennie latają do kościoła” albo „co to tacy święci”.
Trudno jest zrozumieć wiarę, patrząc
na życie człowieka tylko z zewnątrz.
W książce Georga Weigela św. Jan Paweł II stwierdza: „Usiłują mnie zrozumieć od zewnątrz, a mnie trzeba rozumieć od wewnątrz”. Wiara jest konkretną drogą, na której oprócz płatków róż
znajduje się także wiele kolców, które
są uciążliwe, a czasem nawet sprawiają ból. I pewnie trudno jest zrozumieć,
patrząc z pozycji obserwatora, że wiara
jest łaską. A więc nie można do niej nikogo namówić, nakłonić – można jedynie pomóc tę łaskę rozwijać.
W Ewangelii nie znajdziemy zaproszenia do budowania „królestwa
zdrowia, szczęścia i pomyślności”, ale
wezwanie do „wzięcia krzyża”, „bycia
miłosiernym”, „przebaczania po raz siedemdziesiąty siódmy”. Wniosek wydaje
się prosty: wiara jest trudną drogą, bo
kto na nią wszedł, ma do wykonania
wielką pracę nad pokonaniem – z Bożą
pomocą – drogi na spotkanie z Ojcem
w niebie. Nieraz wymaga to poświęcenia siebie, swojego czasu, nieraz pokonania bólu, kryzysu czy zdrady kogoś
najbliższego. I jest pójściem do końca.

Rafał Wieczyński, reżyser filmu Popiełuszko (2009), mówiąc o ks. Jerzym, głównym bohaterze, którego przedstawił
jako człowieka energicznego, wesołego,
a jednocześnie bardzo głębokiego i odważnego, wyznaje: „Poszedł za Chrystusem do końca, a więc odniósł ostateczne
zwycięstwo. Nie zdradził swoich słów, nie
zamilkł mimo olbrzymiej presji, dzisiaj
stanowi dla nas wzór, a swoją postawą
mnóstwo ludzi zwrócił ku Panu Bogu”.
Wiara jest więc trudna choćby właśnie ze
względu na to, że nie zadowala się bylejakością, minimalizmem czy chwilowym
sukcesem. Człowiek wiary patrzy i myśli
długodystansowo, mając przed oczyma
Tego, który nad nim czuwa. I nie musi się
zamartwiać o rzeczy mało istotne.
W „erze koronawirusa”, kiedy dzieje
się tak wiele nieszczęść, umierają niewinni ludzie, ginie miłość, solidarność i zaufanie, Bóg wydaje się jakby nieobecny.
Gdzie wtedy jest? Odpowiedź brzmi: jest
wszędzie tam, gdzie człowiek Go zaprosi,
gdzie pozwoli Mu wejść. A przez swoje
stworzenia jest także i na ziemi. Tylko ilu
wierzących przed podjęciem swoich decyzji, także tych decydujących o życiu, nadających mu konkretny kształt, pyta Boga
o zdanie? Ilu próbuje poszukiwać odpowiedzi na swoje pytania, biorąc do ręki
Słowo Boże? I tu pewnie leży ów „sekret”
trudności: Bóg, kochający Ojciec czekający na nas przez całą dobę we wszystkie
dni roku nie zawsze znajduje w nas pilne i posłuszne dzieci. Często ta niesforna
gromadka rozbieganych i rozkrzyczanych
dzieci woli zrobić coś po swojemu, wziąć
coś „bez łaski”. A w ostatecznym rozrachunku? „Jak trwoga, to do Boga”.
ks. Leszek Smoliński

Marzenia o jedzeniu
Dziecięce marzenia? – o. Dariusz Marut, prowadzący w Mampikony (północ Madagaskaru) dwie stołówki dla 500 dzieci, tylko się smutno uśmiecha. – Tu dzieci marzą o jedzeniu: zjeść kiedyś mięso, zjeść kiedyś pizzę.
Dzieci tutaj nie mają dużych wymagań, marzą o bardzo zwykłych rzeczach.

Jak możesz pomóc?
Poza stołówkami w Mampikony, chcemy dożywiać jeszcze 600 dzieci w innych miejscowościach Madagaskaru. Szczegóły znajdują się w załączonej
do numeru kopercie.

Manjarisoa mieszka w chatce z bambusa. Rodzice dziewczynki wychowują dziesięcioro dzieci. Nie
potrafią pisać i czytać, ale ciężko pracują przy uprawie ryżu i cebuli. Niestety, to często nie wystarcza
na podstawowe wyżywienie. Manjarisoa marzy
o lalce. W ich wsi nie ma prądu, radia i telewizji.
Kiedyś na placu wyświetlano film. Pamięta każdy
szczegół. Widziała, jak jedna z bohaterek bawiła
się lalką. Odtąd Manjarisoa chce mieć taką lalkę.
Z rodzeństwem bawią się co najwyżej kamieniami.

Leonard ma 13
lat. Nigdy nie poznał swojego taty.
W domu jest ich
pięcioro. Często nie
mają co jeść. Mama
robi co może, by zarobić coś na jedzenie, ale często idą
spać głodni.

Jack Rolan stracił mamę. Tato wychowuje samotnie czworo dzieci.
Dzieci pomagają tacie jak się da,
ale to i tak nie wystarcza. Zdarzało się, że nie mieli co jeść. Jack
marzy o piłce. Dzieci robią je tu ze
starych reklamówek, związanych
sznurkiem. Grają w nogę przy
każdej okazji.

Pomoc, która działa
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki
oraz poprawa warunków ich życia. Fundacja do tej pory wsparła
ponad 160 projektów charytatywnych w Afryce.
Ul. Krowoderska 24/3, 31–142 Kraków,
tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00 w godz. 8–18.
Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 – wpisz
w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki” lub wejdź na
stronę www.pomocafryce.pl dowiedz się więcej i wpłać przez internet.

By pomóc,
szukaj koperty
wewnątrz
numeru!

Materiał sponsorowany Polskiej Fundacji dla Afryki
www.pomocafryce.org/klauzula. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych Darczyńców.

Szturm do nieba
Matka dziewczynki, słuchając lekarza, nie traciła wiary.
Na myśl przyszedł jej otaczany
czcią w Wenezueli sługa Boży dr
José Gregorio Hernández, nazywany lekarzem ubogich. W czasie kiedy Yaxury była operowana,
rodzina modliła się, prosząc o jego
wstawiennictwo. Jak twierdzi matka dziecka, w pewnej chwili usłyszała: „Nie martw się, z Twoją córką
będzie wszystko dobrze”, po czym po
raz pierwszy od czasu strzelaniny poczuła w sercu pokój.
Operacja udała się i ku zdziwieniu
zes
połu lekarskiego stan dziecka

poprawiał się. W czwartym dniu po interwencji chirurga Yaxury oddychała już samodzielnie, bardzo dobrze reagowała na
podawane leki, a po dwudziestu dniach
opuściła szpital, nie mając żadnych oznak
problemów neurologicznych. Mogła
mówić, słyszeć i normalnie się poruszać.
Przeprowadzona po kilkunastu miesiącach tomografia jasno pokazała, że mózg
dziewczynki jest znacznie uszkodzony. Takie zmiany powinny były się więc wiązać
z widoczną niepełnosprawnością i problemami neurologicznymi. Jednak nie miało
to odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie zdrowia Yaxury, która żyje jak jej rówieśnicy, mówi, słyszy, biega i uczy się. Zespół
specjalistów ocenił ten fakt jako niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia.
Rodzina dziewczynki jest przekonana, że cud uzdrowienia jej dziecka zawdzięcza właśnie lekarzowi z nieba. Komisja lekarska diecezji przez ponad rok
analizowała dokumentację medyczną
Yaxury Solórzano Ortega, a zebrane materiały i świadectwa na początku 2020r.
przekazała Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynał Baltazar Enrique
Porras Cardozo, arcybiskup Meridy,
który pojechał do Watykanu w delegacji, prosił Wenezuelczyków o modlitwę
w intencji beatyfikacji lekarza.

Fot. Dariusz Marut

W
czasie
napadu rabunkowego 10-letnia
Yaxury Solórzano Ortega została postrzelona w głowę. Uraz był tak poważny i rozległy, że specjaliści dawali jej
niewielkie szanse na przeżycie. Mimo
złych rokowań dziewczynka opuściła
szpital w dobrym stanie zdrowia. Lekarze uznali jej przypadek za niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia.
A rodzina jest pewna, że łaskę uzdrowienia zawdzięcza wstawiennictwu
José Gregorio Hernándeza, czczonego
w Wenezueli „lekarza ubogich”.
Do zdarzenia doszło 10 marca 2017 r.
w miejscowości Manga Coveras w wenezuelskim stanie Guárico. W czasie napadu
rabunkowego na rodzinę Solórzano Ortega bandyci chcieli ukraść pieniądze i motocykl. Zaczęli strzelać, a ich kule dosięgły
małą Yaxury, powodując rozległy uraz głowy. Dziewczynkę, mimo trudności w transporcie, przeprawy łodzią przez rzekę i czterogodzinnych zmagań, udało się dowieźć
do pobliskiego miasteczka, a stamtąd do
San Fernando de Apure, stolicy regionu,
gdzie znajdował się szpital. Jednak stan
dziecka pogarszał się. Ponadto w szpitalu
nie było neurochirurga i trzeba było czekać aż 48 godzin na specjalistę.
Yaxury w czasie wypadku utraciła część
masy mózgu i fragmenty kości czaszki,
a rana obficie krwawiła. Kiedy neurochirurg zobaczył dziewczynkę ocenił jej
stan jako krytyczny. W rozmowie z matką
dziecka zaznaczył, że nawet jeśli w ogóle
dziewczynka przeżyje operację, to będzie
niepełnosprawna. Wyjaśniał, że w przypadkach tak poważnych uszkodzeń głowy
i mózgu pojawiają się ciężkie powikłania
neurologiczne: trudności w poruszaniu się, utrata pamięci, problemy z mówieniem i inne dolegliwości. Aby przywrócić pewne
czynności organizmu, konieczna jest zwykle długotrwała terapia z udziałem interdyscyplinarnego zespołu. Rokowania
nie dawały wielkiej nadziei,
ale mimo to lekarz podjął się
przeprowadzenia operacji.
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W drodze do naszego Emaus...

Ewangelia wg św. Łukasza 24,13-35
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów
od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą
o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy
tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam
Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

Z

adziwiające, że Kleofas i Symeon, którego imię podpowiada nam Tradycja, właśnie
ten dzień wybrali sobie na czas
wymarszu do Emaus. Zadziwiające, bo przecież doskonale wiedzieli, co w ostatnich dniach wydarzyło się w Jerozolimie. Sami
zresztą dokładnie opowiadają
o tym wszystkim napotkanemu
w drodze Nieznajomemu. Powiedzieli bardzo dużo. Szkoda tylko,
że nie wspomnieli ani słowem
o tym, dlaczego właśnie w takim
momencie wychodzą z miasta.
Niektórzy bibliści mówią, że
Kleofas był ojcem Symeona i że
właśnie w Emaus znajdował się
ich rodzinny dom. To wiele by
wyjaśniało. Po niezwykle bolesnych wydarzeniach w Jerozolimie wracają w końcu do siebie.
Zrozumiałe, ale i tak dziwi fakt,
że w obliczu rozwoju wydarzeń
nie decydują się jeszcze poczekać z powrotem. Tęsknota za
domem to jednak nie wszyst-

W świecie potrzebujących

J

putera czy smartfona niesie
ze sobą zarówno korzyści, jak
i udokumentowane przypadki uzależnień o negatywnych
skutkach dla zdrowia i jakości
codziennych relacji z bliskimi.
W wideoprzesłaniu papież mówił: „Pewnie słyszałeś o dramacie uzależnienia. I... czy myślałeś również o uzależnieniu od
hazardu, pornografii, internetu
i niebezpieczeństwie przestrzeni wirtualnej? Wspierani przez
«Ewangelię Miłosierdzia» możemy pomóc, zaopiekować się
i leczyć z cierpień związanych
z nowymi uzależnieniami. Módlmy się, aby wszystkie osoby
będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były
otoczone opieką”.
Modlitwa miłosierna obejmuje wszystkie potrzeby chrześcijanina. Dlatego św. Faustyna poświęcała na modlitwę
za innych wiele czasu, widząc
w tym najskuteczniejszy sposób przyjścia z pomocą bliźnim:
„Modlitwa. Dusza zbroi się przez

modlitwę do walki wszelakiej.
W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się
modlić dusza czysta i piękna, bo
inaczej utraciłaby swą piękność;
modlić się musi dusza dążąca do
tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi
dusza dopiero co nawrócona, bo
inaczej upadłaby z powrotem;
modlić się musi dusza grzeszna,
pogrążona w grzechach, aby
mogła powstać. I nie ma duszy,
która by nie była obowiązana do
modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę” (Dz. 146).
Można by rzec, iż modlitwa jest
jedną z ciekawszych i godnych
polecenia „wysoko oprocentowanych lokat”, których wartość
nigdy nie spada.
Świętość, do której jesteśmy
zaproszeni, to dar Boży mogący się zrealizować w pełni tylko
wtedy, gdy podejmiemy go z całym zaangażowaniem swojej
woli. Możemy ją osiągnąć przez
realizację miłosierdzia czynów,
słów i modlitwy. Dlatego Jezus

Fundacja nie zbawia

ako prezes Fundacji Małych Stópek
bardzo często słyszę pochwały pod adresem swoim i całej kierowanej przeze
mnie organizacji. „Za to, co robicie, pójdziecie do nieba”. Czy tak łatwo dostać się do
nieba, że wystarczy zarejestrować fundację czy też stowarzyszenie, zorganizować
zbiórkę na pomoc chorym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los? Gdyby tak
było, nasze modlitwy byłyby zbyteczne. Wystarczyłyby przekazy bankowe z pokaźną
kwotą, a datki na tacę można by zamienić
na brzdęk naszych monet w puszkach. Zamiast zgromadzeń w świątyniach wystar-

czyłyby festyny i kiermasze dobroczynne.
Gdyby to było wystarczające do zbawienia,
na ścianach naszych domów zawisłyby portrety prawie świętych prezesów fundacji i ich
działaczy... Ale tak nie jest. Pomagajmy potrzebującym, pomagajmy osobiście, a także
wspierajmy powołane w tym celu organizacje, ale pamiętajmy, że to nie zastąpi wiary
w Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Można zauważyć, że wytworzyła się nowa religia bez
religii, która mówi, że nie trzeba być wierzącym, aby być dobrym człowiekiem i to wystarczy, bo być dobrym człowiekiem to najważniejsze. Co w takim przypadku zrobili-

Chrystus z uczniami w drodze do Emaus, mal. Jan Wildens

ko. Nieznajomemu powiedzą
o czymś jeszcze – o przerażeniu.
Widzieli przecież to, co widzieli. Mieli więc pełne prawo
bać się także o własną skórę.
Skoro Żydzi zabili Jezusa, cóż stoi
na przeszkodzie, by zaczęli prześladować także Jego uczniów?
A do tego ten pusty grób.
Faktem jest, że wychodzą
z miasta w najbardziej kulminacyjnym momencie. Opuszczają
miasto, ale nie opuszcza ich myśl
o tym, co się wydarzyło. Przez
całą drogę – jakieś jedenaście kilometrów w jedną stronę – rozmawiają o pustym grobie, ale żaden z nich nie ma doświadczenia
pustego grobu. Mówić o czymś
to jedno, a doświadczyć tego,
o czym się mówi – to drugie.
Historia Kleofasa i Symeona
pokazuje nam prawdę o tym, że
do Bożych tajemnic można się
ustosunkowywać bardzo różnie.
Można się do nich zbliżać – jak
kobiety, które miały widzenie

aniołów, albo jak Piotr i Jan, którzy weszli do środka. Ale można też od tych Bożych tajemnic
– a więc od czegoś trudnego, niewytłumaczalnego – zwyczajnie
uciekać. Bohaterowie (!!!) dzisiejszej Ewangelii uciekali do Emaus.
Każdy z nas ma jakieś swoje
własne Emaus. Każdy ma taką
przestrzeń, w której pragnie się
ukryć przed różnego rodzaju
trudnościami, a może nawet
i przed samym Jezusem... Jedni
uciekają w pracę, inni znajdują
sobie swoje własne bożki (przesadna troska o zdrowie, muzyka itp.). Jeszcze inni chowają się
za różnego rodzaju relacjami
albo wpadają w chore ambicje
i w spełnianie marzeń za wszelką
cenę. Różne są te nasze życiowe
kryjówki, w których próbujemy
się czuć bezpiecznie. Tyle tylko,
że prawdziwe bezpieczeństwo
może nam dać jedynie Jezus.
Widać to dobrze na przykładzie
dzisiejszych wędrowców.

Uciekają z miasta, ale Jezus
,,dogania ich” w drodze. Oni chcą
być już u siebie, chcą wejść do
swojego domu, zamknąć drzwi
na klucz i wreszcie odetchnąć
z ulgą. I rzeczywiście – doświadczają tego upragnionego poczucia bezpieczeństwa, jednak nie
wtedy, kiedy zatrzaskują za sobą
drzwi, ale wtedy, kiedy mają
obok Jezusa. Źródłem pokoju
serc i poczucia bezpieczeństwa
staje się rozmowa z Nim (modlitwa) i wspólne spotkanie przy
stole (Eucharystia). Te dwa wydarzenia – modlitwa i Eucharystia – sprawiają, że ci zalęknieni
dotąd uczniowie jeszcze tego
samego dnia wracają do Jerozolimy. Już się nie boją. Wracają
i odważnie mówią innym o swoim spotkaniu z Panem. Bo ten,
kto spotkał w swoim życiu żywego Jezusa, nie może o tym nie
mówić.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl
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objawił tę prawdę Faustynie:
„O gdyby dusze chciały słuchać
głosu Mego, kiedy przemawiam
w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości” (Dz. 584). Natomiast modlitwa wstawiennicza to dobra
okazja, aby na te szczyty prowadzić także tych, którzy pogubili
się na ścieżkach codzienności,
stracili właściwy kierunek i potrzebują pomocy, bo sami nie
są w stanie dostrzec światła nadziei na horyzoncie zagubienia,
oddalenia od Boga i wspólnoty
Kościoła.
Zadaniem chrześcijanina jest
głoszenie, że Bóg jest większy od

naszego grzechu i wzywa nas,
byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu
i nadziei! Świadectwo miłosierdzia jest świadectwem człowieka świętego, który, podobnie
jak Faustyna, odmieniony i przemieniony miłością miłosierną
Boga idzie do ludzi cierpiących,
aby przekazać im dotknięcie miłosierdzia Bożego w swoim i ich
zranionym ciele. Miłosierdzie
mamy okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możemy się od
tego ani wymówić, ani uniewinnić (por. Dz. 742).
Ks. Leszek Smoliński

ks. Tomasz Kancelarczyk
byśmy z tymi wszystkimi źle postępującymi
w życiu ludźmi, których jedynym uczynionym dobrem były łzy i słowo „żałuję”? Jeżeli
dobro naszych uczynków jest wystarczające
do osiągnięcia stanu idealnego, to nie jest
nam potrzebny Jezus Chrystus... – ani nam,
ani tym, którzy żyli przed Jego narodzeniem,
bo przecież sami możemy osiągnąć stan
,,nieba”, a to według religii tego świata jest
najważniejsze. Papież Franciszek również
powiedział, że nie trzeba być wierzącym,
aby być dobrym człowiekiem. Jednak do
tych słów dopowiedział jeszcze, że bycie dobrym człowiekiem to za mało, aby być zba-

wionym. Nie fundacje, stowarzyszenia i ich prezesi zbawiają, ale Syn Boży, który
stał się człowiekiem. Zbawienie
osiągamy nie
przez uczynki, ale przez
wiarę. Ta zaś
martwa jest,
jeżeli nie potwierdzamy jej naszymi dobrymi czynami.
Tak więc wiara w Boga i jej odzwierciedlenie
w czynach to droga do zbawienia.

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

W

okół nas jest wielu
potrzebujących, a jak
powiedział Pan Jezus
w czasie wizyty w domu Marty,
Marii i Łazarza w Betanii, „Ubogich zawsze mieć będziecie
u siebie” (J 12,8). Warto zauważyć, że obok konkretnej pomocy materialnej ważną rolę pełni modlitwa. Jest ona według
św. Jana Pawła II „wielkim wołaniem o miłosierdzie Boga” wobec wielorakiego zła, jakie ciąży
nad ludzkością i jakie jej zagraża.
A tego zła wokół nas i w nas gromadzi się całkiem sporo.
W kwietniu 2020 r. Ojciec
Święty Franciszek prosi szczególnie o modlitwę, aby udzielono pomocy tym, którzy są uwięzieni w świecie narkotyków i alkoholu, hazardu i pornografii,
łącznie z różnymi uzależnieniami od rzeczywistości wirtualnej. Intencja została przekazana, jak zazwyczaj, przez Światową Sieć Modlitwy Papieża.
Jak podaje WHO, powszechne
korzystanie z internetu, kom-
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Wiary brońcie!
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Pius XII

To jest z pewnością jedno z najbardziej przejmujących zdjęć w historii Kościoła: samotny papież Franciszek modlący się 27 marca 2020 r. przed pustym placem
św. Piotra o ustanie pandemii koronawirusa, adorujący Najświętszy Sakrament w towarzystwie ikony Salus Populi Romani oraz Krucyfiksu św. Marcelego i udzielający
wszystkim wiernym nadzwyczajnego błogosławieństwa „Urbi et orbi”.

Na fali zainteresowania osobą papieża Piusa XII związanego z udostępnieniem dokumentów
dotyczących jego pontyfikatu warto przypomnieć fragmenty jego encykliki Invicti athletae
Christi z 1957 r. W całości jest ona poświęcona św. Andrzejowi Boboli w 300. rocznicę jego męczeństwa. Ostatnią część tego papieskiego dokumentu stanowi niezwykła diagnoza trudnych współczesnych czasów oraz ciągle bardzo aktualna „odezwa do Polaków”. Oto jej
fragmenty:
„Dziś, co jest dla nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka już
to omdlewa i podupada, już to
prawie zupełnie wygasa”.
Ewangelia nieznana
i odrzucana
„Nauka Ewangelii niemałej
liczbie ludzi jest nieznana, u innych zaś, co gorsza, spotyka się
z zupełnym odrzuceniem, pod
pozorem, że jest całkowicie
obca tym, którzy idąc z postępem czasu, urabiają sobie przekonanie, że na ziemi, bez Boga
tj. przez własny rozum i przez
własne siły wszystko, czym
żyją i przez co działają, posiąść
mogą, swoją mocą podbijając
pod swoją wolę i władzę, dla
pożytku i rozwoju ludzkości,
wszystkie pierwiastki i żywioły tej ziemi. Inni znów do tego
dążą, żeby z dusz ludzi prostych
i nieuczonych, albo też takich,
którzy już dotknięci są zarazą
błędów, wyrwać do ostatka
tę wiarą chrześcijańską, która
dla rozmaitych biedaków jest

w tym śmiertelnym życiu jedyną pociechą i w tym celu zwodzą ich obietnicami jakiegoś
nadzwyczajnego szczęścia, które w tym ziemskim wygnaniu
jest dla nas zupełnie niedostępne. Dokądkolwiek bowiem oczy
obróci i dążyć zaczyna ludzka
społeczność, jeżeli od Boga
odchodzi, nie tylko nie osiąga
upragnionego spokoju i zgody,
ale wpada w taką rozterkę i niepokój, jak człowiek trawiony
gorączką; oddając się pogoni
za bogactwem, za wygodnym
i przyjemnym życiem, które
wyłącznie sobie ceni, chce pochwycić coś, co przed nią ciągle
ucieka i buduje na tym, co się
zapada. Albowiem bez uznania
Najwyższego Boga i Jego świętego prawa nie może istnieć
wśród ludzi żaden ład ani żadne
prawdziwe szczęście, brakuje
bowiem podstawy zarówno do
prywatnego, jak i do należycie
prowadzonego społecznego
życia. A ponadto, jak Wam dobrze wiadomo, Czcigodni Bracia, tylko niebieskie wiekuiste

a nie znikome i przemijające
dobra tej ziemi mogą duszy
przynieść pełne nasycenie”.
Pewna droga
„I tego też twierdzić nie można, co wielu zuchwale i lekkomyślnie rozpowiada, że nauka
chrześcijańska przygasza światło naturalnego ludzkiego rozumu, kiedy przeciwnie dodaje
mu blasku i siły, bo go od pozorów prawdy odwraca, a kieruje
na pole szerszych i wyższych
rozumień. Nie można więc mieć
Boskiej ewangelii, tj. nauki Chrystusowej, którą Kościół katolicki
z powołania i obowiązku swego wykłada, za coś wstecznego
i pokonanego dzisiejszym postępem, ale za coś żywego i żywotnego, co samo jedno może
wskazać ludziom pewną i prostą drogę do sprawiedliwości,
do prawdy i do wszelkiej cnoty
oraz zabezpieczyć ich spokój
i zgodę wzajemną, dając ich
prawom i instytucjom społecznym silne i nienaruszalne podpory (...)”.

fot. H. Bejda
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Wzór męstwa
„Niechże więc wszyscy jako
we wzór wpatrują się w męstwo
świętego Męczennika Andrzeja Boboli, niech nieugiętą jego
wiarę i sami zachowują i na
wszelki sposób bronią, niech tak
naśladują jego apostolską gorliwość, żeby starali się najusilniej
stosownie do swego stanu Królestwo Chrystusowe na ziemi
umacniać i we wszystkich kierunkach rozszerzać.
Jeżeli zaś te ojcowskie nasze
zlecenia i pragnienia kierujemy
do wszystkich Pasterzy świętego Kościoła i do ich owczarni, najbardziej zwraca się myśl
nasza do tych, co w polskich
stronach życie pędzą. Skoro
bowiem Andrzej Bobola z ich
narodu wyszedł i ich ziemię nie
tylko blaskiem rozlicznych cnót,
ale i krwią męczeńską uświetnił, jest on dla nich wspaniałą
ozdobą i chlubą. Niechże wiec
idąc za jego świetlanym przykładem nadal bronią ojczystej
wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom, niech usi-

fot. AFP/EastNews

łują obyczaje do norm chrześcijańskich dostosować, niech
to sobie mają mocnym przekonaniem za największą chwałę,
swojej Ojczyzny, jeżeli przez
nieugięte naśladowanie niezachwianej cnoty przodków to
osiągną; żeby Polska zawsze
wierna była dalej «przedmurzem chrześcijaństwa». Zdaje
się bowiem wskazywać «historia, jako świadek czasów, światło prawdy i nauczycielka życia»
(Cic. De Or. 2, 9, 36), że Bóg te
właśnie role narodowi polskiemu przeznaczył. Niechże więc
mężnym i stałym sercem usiłują tę rolę wypełnić, unikając
wrogich podstępów i zwalczając przy pomocy Bożej wszyst-

Chleb św. Zyty

Święta Zyta żyła w XIII w. i była
służącą w zamożnej rodzinie z Lukki (Włochy). Mawiano, że miała „ręce
przy robocie, serce przy Bogu”. Jej miłosierdzie i dobroć dla potrzebujących
obrosły legendami. Rozdawała im
wszystko, co zaoszczędziła. Rezygnując z własnego pożywienia, dokarmiała głodnych, nikogo nie pozostawiając
bez wsparcia.
W czasie głodu ciągnęła do niej nieprzerwana procesja biedaków. Ludzie
opowiadali sobie historie o tym, jak
woda w dzbanie, który kiedyś niosła,
przemieniła się w wino, a kiedy nagle
musiała wyjść do potrzebującego, chleb
piekły za nią same anioły. I właśnie dlatego na cześć świętej, na jej wspomnienie przypadające 27 kwietnia, pieczono
niegdyś specjalny miodowy chleb zwany „Chlebem św. Zyty”.

Kościół w (www) sieci

kie przeciwności i próby. Niech
podnoszą oczy w górę ku tej
nagrodzie, jaką Bóg obiecuje
tym wszystkim, co z zupełną
wiernością, z ochotnym sercem,
z gorącą miłością żyją, działając
i walcząc dla zachowania i rozszerzenia na ziemi Bożego Królestwa pokoju”.
oprac. i śródtytuły hb

W czasach, kiedy dużo
więcej czasu musimy spędzać w domach, warto poszukać Kościoła w internecie. Oprócz bogatej oferty
Mszy Świętych, adoracji
i nabożeństw znajdziemy
w sieci dużo więcej treści,
którymi nakarmić możemy nasze dusze. Możemy
obejrzeć
chrześcijańskie
dzieła sztuki, wirtualnie
przespacerować się po największych i najpiękniejszych świątyniach, włączyć
się w internetową modlitwę
z biskupem, a przy tym bardzo często dostrzec to, czego w inny sposób zobaczyć
się nie da!

Składniki potrzebne do upieczenia
dwóch bochenków chleba
1,5 szklanki wrzątku, 6 łyżek miękkiego tłuszczu, 1,5 szklanki
miodu, 1 łyżka soli, 2 paczuszki aktywnych suchych drożdży,
0,5 szklanki ciepłej wody (40-45 °C), 2 jajka, 1 szklanka kiełków pszenicy, 5,5 szklanki mąki uniwersalnej
Sposób wykonania
Tłuszcz, miód i sól porządnie
wymieszać z wrzątkiem, a nas
tępnie schłodzić, aby mieszanina
była letnia. Drożdże rozpuścić
w ciepłej wodzie, a następnie
wraz z jajami, kiełkami pszenicy
i połową mąki wlać do letniej
mieszaniny. Miksować przez
dwie minuty na średniej prędkości (św. Zyta uderzała 300 razy
łyżką!). Dodać do tego pozostałą
mąkę i wymieszać łyżką. Lepkie
ciasto przełożyć do dwóch natłuszczonych foremek do pieczenia chleba. Wygładzić górne
powierzchnie ciasta umączoną
ręką i nadać im odpowiedni

kształt. Odstawić ciasto do wyroś
nięcia w ciepłe miejsce, aż urośnie do ok. 2,5 cm poniżej górnej
części foremki. Piec w temperaturze 190 °C przez 45-50 minut,
aż bochenek po stuknięciu wyda
charakterystyczny głuchy dźwięk,
a skórka zrobi się ciemnobrązowa. Po upieczeniu natychmiast
wyjąć chleby z foremek, posmarować górne części roztopionym
masłem i wystudzić (jedzenie ciepłego chleba może zaszkodzić!).
A potem... smacznego!
(oprac. hb) Przepis na
podstawie książki Demetrii Taylor,
Cook’s Blessings, Random House,
New York, 1965.

Przechadzka
po Jasnej Górze
Nie wychodząc z domu, można się udać w „wirtualnej pielgrzymce” na Jasną Górę. Na stronie: jasnagora.pl paulini przygotowali wirtualny spacer 3D. Warto
tam zajrzeć, by się zapoznać
z niedostrzeganymi podczas
zwykłej pielgrzymki i niewspominanymi przez przewodników
detalami, obejrzeć miejsca niedostępne do zwykłego zwiedzania jak zabytkowa biblioteka czy
refektarz, poczytać o rzeczach,
o których jeszcze nie wiemy. To
doskonała okazja, by dogłębniej
poznać miejsca bliskie sercu każdego Polaka.

W watykańskich muzeach
Dla internautów szeroko
otwarte są również wirtualne
podwoje Muzeów Watykańskich.
Surfując po stronie www.museivaticani.va, możemy zwiedzić
te muzea, odbywając siedem
proponowanych tam wirtualnych przechadzek. Zobaczyć
można słynną Kaplicę Sykstyńską z freskami Michała Anioła,
tzw. Pokoje Rafaela, Muzeum
Pio Clementino itp. Także tu – za
pomocą zbliżeń – można dostrzec i kontemplować szczegóły niedostępne dla oka podczas
normalnego zwiedzania.

Zwiedzamy świątynie
Za pomocą internetu zwiedzić możemy najsłynniejsze katolickie świątynie świata, m.in.:
słynną barcelońską katedrę Sagrada Familia (sagradafamilia.
org), waszyngtońskie narodowe sanktuarium maryjne (www.
nationalshrine.org), paryską bazylikę Sacre-Coeur (www.sacrecoeur-montmartre.com).

Skarby Małopolski
Ogromny zasób ponad
czterech tysięcy dzieł sztuki
sakralnej z terenu Małopolski
znaleźć można na portalu „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”
pod adresem www.sdm.upjp2.
edu.pl. Można się tu również
zapoznać m.in. z małopolskimi
miejscowościami, biogramami
1500 osób związanych z archidiecezją krakowską, trudno dostępnymi archiwaliami.

Ikonowy raj
1294 bizantyjskie ikony
– najcenniejsze i najstarsze na
świecie – obejrzeć można na
stronie
http://vrc.princeton.
edu/sinai. To kolekcja znajdująca się w prawosławnym
klasztorze św. Katarzyny na
górze Synaj sfotografowana
w latach 1958-1965 w czasie
naukowych wypraw dwóch
amerykańskich naukowców:
prof. George’a Forsyth’a z Uniwersytetu w Michigan oraz Kurta Weitzmanna z Uniwersytetu
w Princeton.

Transmisje z największych sanktuariów
W czasie epidemii koronawirusa na wirtualnych stronach
największych światowych sanktuariów uruchomione zostały
codzienne transmisje on-line. Za
pośrednictwem internetu możemy wziąć udział m.in. w Mszach
Świętych oraz nabożeństwach
różańcowych
odprawianych
w Kaplicy Objawień w portugalskiej Fatimie (www.fatima.pt) czy
w Kaplicy Virgen del Pilar w katedrze w Saragossie (www.24horasconlavirgendelpilar.es/).

Na modlitwie z biskupem
Za pośrednictwem Facebooka
o godz. 20.30 można się włączyć do codziennej transmisji
modlitwy różańcowej z bazyliki katedralnej w Kielcach
z udziałem bp. Jana Piotrowskiego. Dzięki kanałowi YouTube
telewizji internetowej SalveNET diecezji warszawsko-pras
kiej jest możliwość uczestniczenia w codziennej modlit
wie różańcowej odmawianej
o godz. 20.30 w kaplicy domu
biskupów warszawsko-pras
kich przez bp. Romualda Kamińskiego oraz bp. Marka Solarczyka.
Poszukajcie sami!
Nasze wskazania to jedynie wierzchołek góry lodowej
ogromnej oferty różnorakich
katolickich inicjatyw dla ciała
i dla duszy dostępnych w internecie. Warto zaglądać na
strony swoich parafii i diecezji, warto posurfować i poszukać ciekawych stron samemu
(np. zajrzeć do największych
światowych muzeów i galerii,
m.in. madryckiej Galerii Prado
czy National Art Gallery w Londynie). A i satysfakcja z samodzielnie dokonanego odkrycia będzie znacznie większa.
Zatem do dzieła! Internetowe
wyszukiwarki na pewno Wam
w tym pomogą!
Oprac. hb

– jedyną rzeczą, która wówczas nie spłonęła. Mało
tego, nadal paliła się przed
nim zdeformowana na skutek wysokiej temperatury
lampka oliwna. Trzy lata później,
kiedy w Rzymie wybuchła straszliwa zaraza, przez 16 dni noszono
go w pokutnej procesji po ulicach
Wiecznego Miasta, prosząc o ustanie „czarnej śmierci”. Kiedy krucyfiks powrócił na swoje miejsce,
epidemia dżumy nagle ustała.
Od tamtych czasów zaczął się
szerzyć wielki kult tego krzyża,
a opiekę nad nim przejęło działające do tej pory Arcybractwo.
Do 1950 r. w czasie każdego roku
świętego cudowny krucyfiks procesyjnie przenoszono z kościoła
św. Marcelego ulicą del Corso do
bazyliki św. Piotra. Modlili się przed
nim św. Jan XXIII (7 października
1962 r.) i św. Jan Paweł II (w czasie obchodów Dnia Przebaczenia
– 12 marca 2000 r.).

Jutę z Bielczyn!
◆
Pustelnica Juta (Jutta) z Sangerhausen (ok. 1220-1260),
zwana też Jutą z Bielczyn lub
Judytą z Chełmży, to chyba jedna z najmniej znanych błogosławionych, której najważniejsze sanktuaria znajdują się na
polskiej ziemi – w Bielczynach
i w katedrze w Chełmży.
◆ W jej żyłach płynęła niemiecka
– i to ponoć książęca – krew. Pochodziła z Sangerhausen nieopodal Erfurtu (Turyngia).
◆ Jako nastolatka wyszła za mąż
za rycerza, który zmarł podczas
wyprawy do Ziemi Świętej, gdy
Juta miała 20 lat.
◆ W Sangerhausen z poświęceniem
pielęgnowała chorych, cierpiących i opuszczonych. Po odchowaniu dzieci i przekazaniu ich
„na służbę Bożą” postanowiła się
poświęcić praktykowaniu miłoś
ci Boga i bliźniego. Rozdała cały
swój majątek ubogim i wziąwszy kostur w dłoń rozpoczęła
pielgrzymkę od sanktuarium do
sanktuarium, żywiąc się wyżebranym po drodze chlebem i podejmując liczne dzieła miłosierdzia.
◆ Jej wzorami byli: św. Elżbieta Węgierska (1207-1231) i św. Franciszek. Przyjaźniła się z mistyczką
św. Mechtyldą z Magdeburga.
◆ W 1256 r. osiadła w pustelni
(prawdopodobnie w położonej w lesie opuszczonej chacie
rybackiej) w Bielczynach koło
Chełmży. Miejscowości te znajdowały się na terenie Prus, podlegały Krzyżakom i nosiły nazwy: Bildschoen i Kulmsee.
◆ W przeciwieństwie do Krzyżaków Judyta nie nawracała pogańskich Prusów i Litwinów
„ogniem i mieczem”, ale krzewiła
wiarę, szerząc Boże orędzie miłości i miłosierdzia. Nazywana „siostrą ubogich” modliła się, pościła,
opiekowała się biednymi, dzieląc
się z nimi wyżebraną jałmużną,
pielęgnowała chorych w szpitalu
położonym poza murami Chełmży, ze szczególną troską zajmując

W 2000 r. przed
cudownym Krzyżem
św. Marcelego modlił
się św. Jan Paweł II

Różańcem w koronawirusa!

ci modlą się za
wszystkich, których
dotknęła
epidemia: za ofiary, pracowników
służby
zdrowia,
hospitalizowanych
i poddanych kwarantannie, a także za
tych, którym epidemia
w jakikolwiek sposób zagraża. Umieszczony na
niej licznik pokazuje liczbę odmówionych już
różańców – 28 marca w południe było ich blis
ko 16 tys. W modlitwę włączyło się już wielu
Polaków.
hb

fot. Myriam Zilles, Pixabay

Włosi zainicjowali CORONA(ANTI)VIRUS
– całodobową internetową sztafetę różańcową. Wymowne, bo corona to po łacinie „koronka”, czyli różaniec jako przedmiot. A sam
różaniec nazywany jest również Corona Marialis. Odmawianie różańca wydaje się być
zatem najwłaściwszą bronią – duchowym
antidotum – na coronavirusa.
Włoska inicjatywa ma proste zasady. Na
stronie internetowej www.recode.digital/corona-anti-virus podaje się imię, miasto, a także deklaruje półgodzinny „dyżur modlitewny”
w specjalnie przygotowanym grafiku. W ten
sposób powstaje ogólnoświatowa nieprzer
wana sztafeta modlitwy różańcowej. Internau-

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się
epidemii koronawirusa

O

jcze nasz, pełni ufności prosimy
Ciebie, aby koronawirus nie siał
więcej zniszczeń i aby udało się
jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których
koronawirus już dotarł. Przyjmij tych,
którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń
personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają
się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego
zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam
pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas
i opiekuj się nami, prowadź nas w miłoś
ci do Twojego Syna Jezusa. Amen.

Można dodać wezwania:
Święty Sebastianie – módl się za nami.
Święta Franciszko Rzymianko
Święty Rochu
Święta Rozalio
Święty Karolu Boromeuszu
I zaśpiewać suplikacje:
Święty Boże, Święty mocny,
Święty nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
zachowaj nas, Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy,
wysłuchaj nas, Panie!
Wysłuchaj nas, Panie.

Stronę przygotował Henryk Bejda

fot. Wikimedia Commons

(zalecana przez polskich biskupów do odmawiania w parafiach i domach)

się
najcięższymi
przypadkami – osobami dot
kniętymi chorobami zakaźnymi.
Do jej pustelni przychodziły tłumy ludzi potrzebujących porady
i duchowego wsparcia.
◆ Codziennie wczesnym rankiem
Judyta chodziła z Bielczyn do
Chełmży na Mszę Świętą, a że najkrótsza droga prowadziła przez
Jezioro Chełmżyńskie, legenda
głosi, że trasę tę często przemierzała, idąc... po lustrze wody. Do
dziś okoliczni mieszkańcy nazywają pojawiającą się na jeziorze
białą smugę „drogą bł. Juty” (być
może ma ona związek z głębokością jeziora w tym miejscu).
◆ Jako wielka czcicielka ukrzyżowanego Chrystusa i jego Boskiego Serca doznała pewnego dnia
objawienia. Ukazujący się jej
Zbawiciel przygarnął ją do siebie
i pozwolił ucałować widniejącą
w boku ranę.
◆Z
 marła w opinii świętości po czterech latach od przybycia do Bielczyn, a kiedy zainicjowany przez
jej spowiednika i opiekuna duchowego bp. Heidenryka oraz świątobliwego franciszkanina Jana
z Łobdowa kult z czasem przygasł,
ożywili go polscy kapłani.
◆ Dwukrotnie modlił się przy jej
grobie król Zygmunt III Waza
– przed wyprawą przeciw Turkom w 1621 r. i – wraz z synem
Władysławem IV – w 1627 r. Żywot bł. Judyty spisał krakowski
jezuita Fryderyk Szembek.
◆ Do dziś nie odnaleziono – ukrytych przed Szwedami – szczątków błogosławionej. Według
legend znalezione zostaną w katedrze w Chełmży podczas niewielkiego remontu.
◆ Zdaniem bł. Judyty trzy rzeczy
zbliżają ludzi do Boga: ciężka
choroba, konieczność przebywania w obcym kraju z dala od
rodzinnego domu oraz dobrowolne ubóstwo znoszone z miłości do Boga.

Maltańskie korzenie
tajemnic światła
Różańcowe
tajemnice
światła w 2002 r. wprowadził
do kościelnej praktyki Ojciec
Święty Jan Paweł II. Mało kto
jednak wie, że to nie on był
ich twórcą. Pięć nowych różańcowych tajemnic sformułował Maltańczyk – ks. Jerzy
Preca (1888-1962).
Już w 1957 r. zaproponował
on, aby tajemnice te odmawia-

li członkowie założonego przez
niego Towarzystwa Nauki
Chrześcijańskiej (M.U.S.E.U.M.)
– organizacji mającej na celu
grupowanie i formację młodych świeckich katechistów.
Księdza Jerzego Precę beatyfikował w 2001 r. Jan Paweł II,
a kanonizował w 2007 r. Benedykt XVI. Kapłan został pierwszym świętym z Malty.

fot. Wikimedia Commons

To właśnie ten krucyfiks
niesiono w procesjach, kiedy
w 1522 r. w Rzymie szalała zaraza
i to przed nim wymodlono ustanie tej straszliwej epidemii. Krzyż
św. Marcelego ustawiono przed
bazyliką św. Piotra, kiedy w piątek 27 marca papież Franciszek
modlił się o ustanie pandemii koronawirusa i udzielił światu spec
jalnego błogosławieństwa „Urbi
et Orbi”. Wcześniej – 15 marca
– Franciszek samotnie pieszo pielgrzymował do niego (oraz do maryjnej ikony Salus Populi Romani)
przez opustoszałe ulice Rzymu do
kościoła św. Marcelego (San Marcello al Corso).
Duży krzyż z XV w. – dzieło szkoły sieneńskiej – uznano za cudowny
już w 1519 r., kiedy w nocy z 22 na
23 maja wiekowy kościół, w którym
się znajdował, strawił potężny pożar. Kiedy rankiem ludzie przyszli
na zgliszcza świątyni, wiszący nad
ołtarzem krzyż był – oprócz murów

12 maja wspomnij

Fot. H. Bejda

Krzyż św. Marcelego

