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Cud Bożego
Miłosierdzia
– świadectwo
księdza zarażonego
koronawirusem

To znak
od Pana Boga

– odnalezione relikwie

Czerwiec
miesiącem
Najświętszego
Serca Pana
Jezusa

Słudzy Boży

Emilia i Karol Wojtyłowie

Niemal w przeddzień setnych urodzin św. Jana Pawła II w Wadowicach rozpoczął się proces beatyfikacyjny
jego rodziców. Wypraszajmy za ich wstawiennictwem łaski dla siebie i swoich bliskich.
7555

numer

Treść wiadomości:

MAT.RAFAEL.DN
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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.
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To były piękne urodziny Jana Pawła II
„Drodzy Młodzi Przyjaciele, życzę
Wam, abyście całe swoje życie zanu
rzyli w Chrystusie. Mam nadzieję, że
obchody stulecia urodzin św. Jana
Pawła II wzbudzą w Was pragnienie
odważnego podążania za Jezusem,
który jest «Panem ryzyka, jest Panem
wychodzenia zawsze ‘poza’»” – powie
dział papież Franciszek w specjalnym
orędziu skierowanym do krakowskiej
młodzieży w dniu 100. rocznicy uro
dzin św. Jana Pawła II.
Choć pandemia koronawirusa mocno
ograniczyła obchody stulecia urodzin Karola Wojtyły, to przygotowano sporo inicjatyw, które upamiętniły to piękne wydarzenie. W wielu świątyniach, m.in. w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
w Wadowicach, w Sanktuarium św. Jana
Pawła II na Białych Morzach w Krakowie
były sprawowane dziękczynne Msze
Święte. Polscy artyści przygotowali wspaniałe koncerty i wykonali wiele pięknych
utworów, m.in. ukochaną przez Jana Pawła II Barkę. Prawie 100 wokalistów i instrumentalistów z całej Polski wzięło udział
w specjalnym projekcie zatytułowanym
„Jestem Twój”.
Od 18 maja TVP3 codziennie
o godz. 15.00 transmitować będzie Godzinę Miłosierdzia i Koronkę do Bożego
Miłosierdzia z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. To właśnie

Dziękuję Wam bardzo za to, że
w tym trudnym czasie pandemii
jesteście z nami i wspieracie nas
swoją modlitwą i ofiarami. Wie-

stałych czytelników! Za wszystko składamy Wam serdeczne „Bóg zapłać”
i po raz kolejny prosimy o wsparcie.
Razem możemy naprawdę dużo,
a serc czekających na „Dobre Nowiny” jest wiele!
Małgorzata Pabis

CZYTA J, WSPIERA J, EWANGELIZUJ Z NAMI CODZIENNIE!

ZOSTAŃ MECENASEM „Dobrych Nowin”

tam znajduje się słynący łaskami obraz Pana Jezusa Miłosiernego i relikwie
św. siostry Faustyny.
Codzienna transmisja modlitwy to
duchowy pomnik pamięci dla św. Jana
Pawła II. W dniu urodzin Karola Wojtyły
na Godzinę Miłosierdzia do Łagiewnik
przybył kard. Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II.

Blisko 300 osób pochodzących z całego świata i mówiących różnymi językami stworzyło wraz z archidiecezją
krakowską niezwykłą litanię do św. Jana
Pawła II, która jest wirtualnym pomnikiem z okazji jego 100. urodzin.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach wraz z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii

rol, rozpoczął się proces beatyfikacyjny
Emilii i Karola Wojtyłów.
Kardynał Dziwisz zachęcał do modlitwy za pośrednictwem rodziców św. Jana
Pawła II. Mówił: „W dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez samotność,
niepewność jutra, ale także poszukiwanie sensu życia osoby Karola i Emilii
Wojtyłów stają się świadectwem trwania
nieprzemijających wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest rodzina.

Jestem głęboko przekonany, że staną się
oni przykładem dla współczesnych rodzin i patronami naszych rodzin, zwłaszcza teraz, gdy rodzinom – w kontekście
ideologii kontestujących potrzebę i sens
istnienia małżeństwa i rodziny – potrzeba
autentycznych wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego”.
Zwrócił się też do członków powołanych trybunałów: „Róbcie szybko, ale nie
ulgowo.

Ksiądz dr Andrzej Scąber, delegat Arcybiskupa Krakowskiego do procesu
kanonizacyjnego Emilii i Karola Wojtyłów:

fot. M. Pabis

Aby Was zachęcić do modlitwy, zachowując
pełną dyskrecję, ogólnie powiem, że ostatnio otrzymałem informację o uzdrowieniu niemowlęcia
dotkniętego bardzo rzadką chorobą. Lekarze nie
dawali dziecku szans na przeżycie. Zaraz po urodzeniu lekarz ochrzcił dziecko, przekonany, że za parę
godzin umrze. Dziecko żyje i jest zdrowe. Czy to
był cud, tego nie wiem, dla rodziców na pewno tak.
Wzywano wstawiennictwa Emilii Wojtyłowej.
Zatem nie bójmy się wzywać wstawiennictwa sług Bożych w intencjach nie tylko dramatycznych, ale w codziennych potrzebach,

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

Zebrzydowskiej przygotowały cykl filmów pt. Pokój Wam!, które pokazują,
jak bliskie Karolowi Wojtyle były kalwaryjskie dróżki i łagiewnickie drogi miłosierdzia. Można je oglądać na stronach
internetowych sanktuariów.
W mediach społecznościowych zorganizowano akcję czytania książki Jana
Pawła II Pamięć i tożsamość.

Przyzywajmy wstawiennictwa Wojtyłów
„Chcę tutaj, w tym miejscu zaświad
czyć w obecności Księdza Arcybiskupa
i zgromadzonych kapłanów, że jako
wieloletni sekretarz kard. Karola Woj
tyły i papieża Jana Pawła II wiele razy
słyszałem od niego, że miał świętych ro
dziców” – powiedział ks. kard. Stanisław
Dziwisz. 7 maja br. w bazylice Ofiarowa
nia Najświętszej Maryi Panny w Wado
wicach, gdzie znajduje się chrzcielnica,
przy której został ochrzczony mały Ka

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak
wielu z Was czeka na „Dobre Nowiny”.
Wiemy, jak wielu zaangażowanych
jest w dystrybucję naszej gazety. Podziwiamy Was za pomysłowość, jaką
wykazaliście się w ostatnich miesiącach, by „Dobre Nowiny” trafiły do rąk

lu z Was odpowiedziało na nasz apel
i wierzę, że znajdą się kolejni, którzy
zechcą wspierać „Dobre Nowiny”. Często ten przysłowiowy „wdowi grosz”
sprawia, że na naszych twarzach pojawia się uśmiech i zapada decyzja:
wydajemy kolejny numer!

Drodzy Czytelnicy!

troskach, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią. Rodzina Wojtyłów nie miała
łatwo. Lata pierwszej wojny światowej, kształtowania się naszej państwowości i lata okupacji hitlerowskiej, niedostatku, choroby, utrata
dzieci, ubóstwo, zagrożenie życia, poniewierki.
A mimo to ufali i wierzyli. Dziś razem z Karolem
i Emilią – rodzicami Apostoła Miłosierdzia – wołamy: «Jezu, ufamy Tobie!»”.
Fragment homilii z dnia 9 maja br. wygłoszonej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
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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
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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

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

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

ADRES REDAKCJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Redakcja: Małgorzata Pabis (red. nacz.),
Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka,
Henryk Bejda, ks. Leszek Smoliński
Korekta: Anna Kendziak
Łamanie: Łukasz Sobczyk

BIURO reklamY:
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
Fundraising i zamówienia GAZETY:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172
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Kościół po epidemii

Na czas pandemii Kościół
udzielił wiernym dyspensy
od udziału w niedzielnej
Mszy Świętej. Od 20 kwiet
nia w kościołach może być
już większa liczba osób.
Widzimy jednak, że świąty
nie się nie zapełniają. Jak
zachęcić ludzi, by wrócili
do kościołów?

M

B

yło wiele parafii i kościołów,
w których kapłani w tym
trudnym czasie służyli sakramentem pokuty w różnych
miejscach: czy to w salach parafialnych, czy to przed kościołem i dawali tym, którzy tego
pragnęli, możliwość przystąpienia do sakramentów. Z każdym
etapem łagodzenia restrykcji
widać również pewne zmiany w kościołach. Coraz więcej
parafii wraca do spowiedzi
w konfesjonałach w czasie Mszy
Świętej czy bezpośrednio przed
nią. Ten dostęp do sakramentu
pokuty cały czas jest możliwy.
Tym, którzy przed Wielkanocą
czy w obecnym czasie nie skorzystali ze spowiedzi, trzeba
przypomnieć, że czas spowiedzi
wielkanocnej trwa do niedzieli
Trójcy Świętej, czyli w tym roku
do 7 czerwca.

wątpliwie będzie miał wpływ
na kształt Kościoła. Jest to trochę taki czas weryfikacji mojej
wiary. Może mi pokazać, jaka ta
moja wiara jest. Czy czas rozłąki był dla mnie czasem tęsknoty za wspólnotą Kościoła, za
Eucharystią, za moim Panem.
Ten czas pozwoli dostrzec to,
jaka jest moja miłość do Boga.
Rozłąka zawsze weryfikuje nasze podejście do miłości i albo
ją umacnia, albo ukazuje pew-

ne braki. U jednych ten czas
ugruntuje ich wiarę, u innych
być może rozpali ją na nowo
albo da powód do refleksji nad
tym, czym tak naprawdę jest
dla mnie wiara i jakie miejsce
zajmuje w moim życiu.

Pracuje Ksiądz z młodzieżą.
Jak ona przeżywała i prze
żywa ten trudny czas? Czy
będzie ją trudno „wycią
gnąć” z domu?

O

becny czas jest trudny dla
wszystkich, a szczególnie
dla młodzieży, która nie jest
przyzwyczajona do siedzenia
w domu. Dlatego powstały
w tym czasie liczne akcje duszpasterskie, które miały na celu
pomóc młodzieży w przeżywaniu tego czasu. Duża część
duszpasterstwa została przeniesiona do internetu, a przede
wszystkim do mediów społecznościowych. Wiele wspólnot

I

le wspólnot, tyle pomysłów.
Młodzi przez cały ten czas
starali się na różne sposoby być ze sobą, przenosząc
większość inicjatyw do internetu. Również duszpasterze nie pozostawili młodych
samych. Warto wspomnieć
choćby o akcji duszpasterstwa młodzieży Archidiecezji
Krakowskiej #mimoDrzwiZamknietych, która miała za zadanie być razem i przeżywać
ten czas pomimo trudności,
jakie nas dotknęły. Młodzi
w mediach społecznościowych dzielili się swoim do-

est to temat niełatwy, który na pewno przewija się
w wielu rozmowach duszpasterskich. Czas epidemii nie-

fot. M. Pabis

J

świadczeniem przeżywania
wiary w czasie epidemii, podejmowali post w intencji
jej ustania oraz uczestniczyli
poprzez przekaz internetowy w licznych inicjatywach
duszpasterskich, takich jak
codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego, wieczorny
różaniec czy wspólne czytanie adhortacji papieża Franciszka do młodych pt. Christus
Vivit. Ponadto młodzi włączyli
się w obchody Święta Miłosierdzia Bożego poprzez akcję #PrzyMiłosiernym. Warto
również wspomnieć o tym,
że młodzież zaangażowała
się w walkę z epidemią, szyjąc
w swoich domach maseczki
ochronne z koszulek z ŚDM
Kraków 2016.

A jak wy, krakowscy dusz No i na koniec... ŚDM
pasterze aktywizowali w Lizbonie zostały przesu
ście ludzi młodych w tym nięte. Smucicie się?
czasie, który już za nami?
ecyzję podjętą przez pa-

Wielu wieszczy dziś, że po
pandemii Kościół nie po
wróci już do czasu, jaki był.
Jak Ksiądz to postrzega?
fot. M. Pabis

yślę że dużo zależy od
konkretnej wspólnoty pa
rafialnej. W parafii, w której pracuję, ludzie wrócili do kościoła.
Nawet było ciężko zmieścić się
w tych limitach, które są przewidziane. Wrócili przede wszystkim
starsi, jednak to, co cieszy, to fakt,
że widać również osoby młode.
Oczywiście, dużo jest jeszcze
tych, którzy pozostali w domach,
korzystając z dyspensy. To o nich
trzeba się szczególnie zatroszczyć. Bardzo ważną rzeczą jest
kontakt z tymi wiernymi poprzez
transmisje internetowe, żeby
choć tak mogli się połączyć ze
swoją wspólnotą parafialną.
Przypomnę
jednak,
że
w ostatnich dniach Ojciec Święty Franciszek przestrzegł przed
niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego.
Naszym zadaniem, zadaniem duszpasterzy jest więc
pokazanie wiernym, że o nich
pamiętamy, czekamy na nich
i jesteśmy z nimi mimo dzielącego nas dystansu.

Przed Świętami Wielkanoc
nymi trudno było skorzys
tać z sakramentu pokuty.
Żal za grzechy, odpust zu
pełny – to były praktyki,
z których najczęściej ko
rzystaliśmy. Co teraz?

fot. M. Pabis

Rozmowa z ks. Mateuszem Wyrobkiewiczem,
wikariuszem Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie.

spotykało się i spotyka nadal
za pomocą komunikatorów,
organizowane były różne
akcje, które miały pomóc
młodzieży spotkać się w wirtualnym świecie, porozmawiać, być ze sobą, wspólnie
przeżyć ten trudny czas. Myślę, że młodzi stanęli na wysokości zadania, wspierając
się wzajemnie i nie zapominając o tym, że bycie razem
pomaga przetrwać nawet te
najtrudniejsze chwile. Wielu
młodych jest już spragnionych tej realnej obecności
i spotkania znajomych oraz
powrotu do swoich wspólnot,
dlatego myślę, że będzie on
czymś naturalnym, a dla wielu będzie przede wszystkim
wielką radością.

Mały posłaniec Jezusa

D

pieża Franciszka przyjęliśmy ze spokojem i pełnym
zaufaniem. Światowe Dni
Młodzieży zostały przesunięte o jeden rok. Dla nas będzie
to niewątpliwie dodatkowy
czas na to, aby jeszcze lepiej
się przygotować do dobrego
przeżycia tego wydarzenia.
Liczymy na to, że ten czas
pozwoli nam jeszcze bardziej
zespolić wspólnotę ludzi,
którzy już za trzy lata wyruszą do Lizbony na wielkie
spotkanie młodych z całego
świata.

fot. arch.

fot. arch. ks. M. Wyrobkiewicza

Powrót wiernych do świątyń

Juanito Betanzos

Juanito
Betanzos
żył
w Meksyku w czasie, kiedy
katolicy w kraju w różnym
stopniu doświadczali prze
śladowań za wiarę. Postawa
meksykańskiego
chłopca,
nazwanego małym Tarsycju
szem XX wieku, sytuuje go
w gronie odważnych młodych
ludzi, którzy w obronie wiary
byli gotowi oddać życie.
Kiedy w 1924 r. gen. Plutarco
Elías Calles objął urząd prezydenta, nasiliły się trwające już
represje wobec Kościoła katolickiego. Ten zadeklarowany ateista konsekwentnie realizował
antykościelne zapisy konstytucji
z 1917 r. Niszczenie autorytetu
Kościoła, przejmowanie świątyń
i zakonów, zakaz sprawowania jakiegokolwiek kultu i surowe kary,
włącznie z karą śmierci, za praktyki religijne miały skutecznie wyrugować wiarę ze społeczeństwa
i uczynić Meksyk wolnym, postępowym państwem. Zbrojny opór
wobec krwawych prześladowań
stawiali Cristeros. Nie brakowało
też heroicznych kapłanów, takich
jak rozstrzelany w listopadzie
1927 r. jezuita o. Miguel Agustin
Pro, który w ukryciu sprawował
sakramenty i służył opieką duszpasterską wiernym.
W 1927 r. chwila próby spot
kała trzynastoletniego Juanita
Betanzosa. Jego ojciec Alfonso
Betanzos, człowiek szanowany,
promujący prasę katolicką, został

Świadek życia
siostry
Faustyny

aresztowany, osadzony jako więzień polityczny i skazany na karę
śmierci. Alfonso znał o. Miguela
Pro, również poszukiwanego
przez policję w Meksyku, i przekazał kapłanowi wiadomość,
w której wyraził pragnienie, by
przed egzekucją przyjąć Jezusa
w Komunii. Ojciec Pro w ukryciu odprawił więc Mszę Świętą
i część konsekrowanej hostii
ukrył w zegarku, który przekazał
Juanitowi, synowi Alfonsa.
W przekazach zachowała się
rozmowa chłopca z gen. Lópezem, który wraz z żołnierzami
pilnował aresztowanych. Juanito
przyszedł do więzienia i poprosił
generała o możliwość spotkania
ze swoim ojcem, którego, jak wyjaśnił, chciał jedynie objąć i pożegnać przed egzekucją. López próbował wykorzystać okazję, aby
uzyskać od dziecka informacje
o poszukiwanym wówczas jezuicie Miguelu Pro. Wojskowy wciąż
był podejrzliwy i nie wierzył w powód wizyty chłopca. Sądził, że Juanito chce przemycić ojcu coś, co
umożliwi więźniowi ucieczkę. Generał dokonał rewizji Juanita, jednak w kieszeni jego spodni znalazł
jedynie zegarek. Kiedy go wyciągnął, chłopiec krzyknął: „Matko
moja”, i chwycił medalik, który
miał na szyi. „Sądzisz, że generał
wojska meksykańskiego posunąłby się do tego, by ukraść zwykły
zegarek?” – miał powiedzieć oburzony López. Widząc, że chłopiec

Z okazji 20. rocznicy kanoni
zacji siostry Faustyny powrócił
do sanktuarium w krakowskich
Łagiewnikach konfesjonał, przy
którym przez prawie sześć lat co
tydzień spowiadała się siostra
Faustyna.
„To specyficzna pamiątka po siostrze Faustynie, specyficzna relikwia.
Jest ona świadkiem najbardziej
tajemniczych spotkań Apostołki
Bożego Miłosierdzia z Chrys
tusem
właśnie w konfesjonale. To tutaj wyznawała to, co było niedoskonałością w jej życiu, ale także opowiadała
o wszystkim, czego doświadczyła, co
Bóg działał w jej duszy – mówi s. Elż-

ściska w dłoni medalik, zerwał
go z szyi Juanita, rzucił na podłogę i rozkazał podeptać. Wówczas
chłopiec miał odpowiedzieć: „Pan
jest generałem. Wie pan więc,
co oznacza przysięga. A ja przysiągłem wierność Matce Bożej
i nigdy Jej nie zdradzę”, po czym
spokojnie wyjaśnił, że to zobowiązanie wynikało z przyłączenia się
do krucjaty eucharystycznej. Generał zażądał więc wyrzeczenia się
wiary i Jezusa, jednak Juanito był
nieustępliwy i każdy rozkaz Lópeza spotykał się z oporem chłopca.
Wojskowy zgodził się w końcu na wejście dziecka do piwnic
więzienia, gdzie przetrzymywany
był Alfonso Betanzos. Meksykański generał zaznaczył, że Juanito
musi najpierw otrzymać specjalny zastrzyk, ponieważ schodząc
do wilgotnych piwnic więzienia,
mógłby się czymś zarazić. Kiedy
zaprowadzono Juanita do ojca,
pozostawiono ich na kilka minut.
Chłopiec już zaczynał czuć się źle,
lecz zdążył przekazać ojcu zegarek z ukrytą konsekrowaną hostią
i uklęknął obok niego. Mężczyz
na pomodlił się i przyjął Jezusa.
W tym czasie wstrzyknięta w ciało
Juanita trucizna zaczęła działać.
Dzieckiem wstrząsnęły drgawki
i pojawił się zimny pot. Juanito
zdążył jedynie powiedzieć ojcu
o zastrzyku i wyrazić radość, że
wypełnił polecenie i doniósł konsekrowaną hostię na czas. Chłopiec zmarł na rękach ojca. W tym
momencie zeszli też wojskowi,
zabierając Alfonsa na egzekucję.
Mężczyzna mimo utraty syna powiedział, że jest gotowy na śmierć,
ponieważ właśnie przyjął Jezusa
w konsekrowanej hostii.
ag

bieta Siepak, rzecznik Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. – Jak
sama wyznała, łatwiej jest się spowiadać z tego, co niedobre jest w życiu człowieka i wyrzucić to z siebie,
niż opowiadać o życiu Bożym. A Jezus jej powiedział, że w konfesjonale dokonują się największe cuda,
bo tam człowiek, który nawet jest
martwy duchowo, odzyskuje życie.
I dlatego zachęcał siostrę Faustynę,
by mówiła ludziom o miłosierdziu
Bożym, które dokonuje się właśnie
w konfesjonale” – dodaje.
Dziś konfesjonał służy wiernym,
którzy pragną skorzystać w tym świętym miejscu z sakramentu pokuty.
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Zagrożenie

Ksiądz Krzysztof Prokop dał
niezwykle wzruszające świadectwo w czasie Mszy Świętej
w Łagiewnikach odprawionej
1 maja br. Mówił wówczas: „Pięć
tygodni temu wykryto u mnie
zakażenie koronawirusem. Nie
wiem kiedy i w jakich okolicznościach doznałem zakażenia.

Na początku myślałem, że mam
do czynienia z grypą i tak też się
leczyłem po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z lekarzem.
Niestety leki nie działały. Temperatura wciąż była wysoka. Mój
stan zdrowia z każdym dniem się
pogarszał i w niedzielę 29 marca,
kiedy otrzymałem pozytywny
wynik badania, pogotowie ratunkowe zabrało mnie do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z tego względu nasz kościół
został zamknięty i wiele osób
w parafii zostało objętych kwarantanną, bo istniało poważne
zagrożenie wystąpienia ogniska
zakażenia”.

Łaska

fot. M. Pabis

Jak podkreślał kapłan, wielu
było zdziwionych, że ksiądz wikariusz, który mieszka na plebanii i pomagał mu od początku
choroby, nie jest zarażony, podobnie jak siostry zmartwychwstanki posługujące w parafii,
kleryk Marcin oraz pani kucharka.
Wszystkim tym osobom zrobiono testy, a wyniki okazały się negatywne. „Nikt się w parafii ode
mnie nie zaraził. Nie powstało tutaj żadne ognisko koronawirusa.
Myślę, że to jest owoc modlitwy.
Cała parafia jednoczyła się na
codziennej modlitwie, zwłaszcza
na wieczornym różańcu, łącząc
się poprzez transmisję najpierw
z kaplicy na plebanii, a później
już z naszego kościoła. Nie tylko
wierni z Niskowej się modlili, bo
także otrzymywałem sygnały od
wielu osób: od moich przyjaciół
i znajomych kapłanów, i sióstr zakonnych z Polski oraz tych, którzy
mieszkają i pracują za granicą,
że jednoczą się z nami i wspierają nas swoją modlitwą. Nie

B

Żywy pomnik

ardzo często, kiedy przechodzę obok
pomnika św. Jana Pawła II, zadaję so
bie pytanie: po co on jest? czemu słu
ży? Można byłoby dodać – przecież to tylko
pomnik ze spiżu, wielka bryła, którą często
mijamy bez zastanowienia. Przecież zaga
niani przechodzimy bezrefleksyjnie obok
wizerunku papieża Polaka. Wizerunku,
który przypomina o jego przesłaniu pod
czas szczecińskiej pielgrzymki w 1978 r.
Jednak kiedy spotykam ludzi odwołujących się do jego nauczania, którzy sami
o sobie mówią: „Jesteśmy z pokolenia JPII!”,
ludzi, którzy angażują się w pomoc nienarodzonym w duchu papieskiej encykliki

Evangelium Vitae wiem, że ten pomnik nie
jest martwy, ale ŻYWY. Papieskie nauczanie
niejako zakorzeniło się w codzienności wielu
z nas. Wiemy doskonale, że św. Jan Paweł II
był papieżem, który odważnie występował
w obronie małżeństwa, rodziny i każdego
poczętego życia. Zwracał uwagę na godność wszystkich istot ludzkich bez względu
na etap ich rozwoju. Jako działacz pro-life
szczególnie biorę sobie do serca papieskie
wezwanie właśnie w tej kwestii. A to oznacza gotowość osobistego zaangażowania
na rzecz szeroko rozumianej obrony życia.
To piękne i ubogacające doświadczenie
spotykać osoby, które rzeczywiście biorą so-

mam wątpliwości, że to właśnie
dzięki modlitwie wstawienniczej tylu osób i dzięki niezgłębionemu Bożemu
Miłosierdziu udało mi
się wyzdrowieć i nikt
nie został zarażony
w mojej parafii” –
wyznał ks. Krzysztof Prokop.

Uwielbienie
Proboszcz parafii pw. św. Sta
nisława
Kostki
w Niskowej powiedział, że od samego
początku, od momentu, gdy trafił do
szpitala, miał nadzieję, że wróci do domu
na niedzielę Bożego
Miłosierdzia i tak też się
stało. „Kiedy przeżywaliśmy nowennę przed
Świętem Miłosierdzia,
w czwartek włączyłem
sobie o godzinie 15.00
transmisję z kaplicy
z Łagiewnik. Zaczynała się Godzina Miłosierdzia. Wtedy zadzwonił
telefon i otrzymałem radosną informację od lekarza z laboratorium, że wynik mojego
testu jest negatywny. Nie mam
wątpliwości, że Jezus Miłosierny, którego adorujemy w wieczystej adoracji Najświętszego
Sakramentu w naszej parafii,
ma zarówno mnie, jak i moich
parafian w swojej szczególnej
opiece. To Jezus Miłosierny nas
uchronił. W sobotę przed Świętem Bożego Miłosierdzia, gdy
zostałem wypisany ze szpitala,
po drodze przyjechałem tutaj,
do Sanktuarium Bożego Miło-

24,90

24,90 zł

29,90 zł

Cud nad Wisłą

Wojna polsko-bolszewicka

sierdzia, dlatego jestem tutaj
dzisiaj, by dziękować i uwielbiać Boga za Jego łaski i wielkie
miłosierdzie, które nam okazał.
Dla wielu, którzy nie patrzą
przez pryzmat wiary, może będzie to zwykły zbieg okoliczności, może będą szukać jakiegoś
wytłumaczenia, ale dla nas to
jest znak, dla nas to jest cud
Bożego Miłosierdzia, że tak to
się wszystko dobrze zakończyło. Myślę, że z całą moją parafią przeżyliśmy trudny czas, ale
może po to, aby coś więcej zobaczyć i zrozumieć. To nas bardziej zjednoczyło i uświadomiło
nam, co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze” – podkreślił
kapłan z Niskowej.
mp

ks. Tomasz Kancelarczyk
bie do serca testament Jana Pawła II. Jego
encykliki, adhortacje apostolskie, listy, kazania to wielka spuścizna, która powinna
przybliżać nauczanie Kościoła, a więc m.in.
ofiarę, poświęcenie i poszanowanie każdego człowieka. Za tym powinno iść konkretne działanie. Czyny, które idą za słowami,
które zmieniają rzeczywistość. Postawa realnej, chrześcijańskiej troski.
Mury opowiadają historie, pomniki służą pamięci osób, które zasłużyły się dla naszego społeczeństwa. Zadbajmy, by te monumentalne i piękne rzeźby nie były tylko
ozdobą, ale przyczyną naszych refleksji
i poczucia narodowej tożsamości. Niech

19,90

Joanna Wieliczka-Szarkowa

pomniki wielkich Polaków
przypominają o tym, co
dobre i szlachetne.
I oby to oddziaływało w naszym codziennym postęp owa n i u.
O by pro wadziło nas do
świętości.

Zamów bezpłatny katalog!

Bogato ilustrowany album przedstawia
przebieg i najważniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921.
Przedstawiono tu sylwetki bohaterów tej
wojny, wielkich dowódców i strategów,
formacje wojskowe ścierające się w walce, ukazano kluczowe decyzje polityczne
i militarne oraz wsparcie modlitewne dla
walczącej Ojczyzny.
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 72, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 649182

79,00

19,90

99,00 zł

24,90 zł

RAFAEL, 21×28, s. 496, twarda ze złoceniami,
kolorowe ilustracje

RAFAEL, 14×20, s. 80, miękka

Analizując nieznane źródła tajnych służb
PRL, autor przedstawia wydarzenia, które
doprowadziły bpa Stefana Wyszyńskiego
do godności Prymasa Polski oraz omawia
wyzwania, którym musiał on sprostać.
Odkrywa kulisy działań bezpieki od 1948 r.
do śmierci Prymasa w 1981 r. Do książki
dołączona jest płyta DVD ze spektaklem
teatru TVP „Prymas w Komańczy”.

KOD: 560130

Zamówienia:

tel. 12

Kryptonim: Prorok

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 240, miękka

KOD: 758255

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

Wybór twórczości literackiej uzdolnionego
pisarza, a zarazem oficera Błękitnej Armii
Hallera i uczestnika walk przeciwko bolszewikom. Zamieszczono tu opowiadania, eseje, publicystykę i wiersze Małaczewskiego,
które opisują wojenne losy polskich żołnierzy w latach 1918-1920, szczególnie podczas wojny polsko-bolszewickiej.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 336, miękka

KOD: 649427

24,90 zł

Książka przedstawia życie i dokonania
kard. Wyszyńskiego oraz rolę, jaką spełnił
w dziejach Kościoła i naszej Ojczyzny.
Tekst wzbogacono o liczne materiały archiwalne, ilustracje oraz atrakcyjną szatę
graficzną. Do książki dołączono różaniec
z medalikiem upamiętniającym beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
KOD: 560116

i inne wojenne historie

34,90 zł

Monumentalne albumowe wydanie znakomitych komentarzy do Ewangelii autorstwa wybitnego teologa i kaznodziei
ks. prof. Edwarda Stańka. Jest to bezcenna
pozycja do domowej biblioteki, która przez
lata służyć będzie jako doskonały duchowy przewodnik. Znakomita propozycja na
prezent dla bliskiej osoby!

Kardynał Stefan Wyszyński

Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej 1920

19,90

Jacek P. Laskowski

Tajemnice Ewangelii Album

Eugeniusz Małaczewski

29,90

Prymas Tysiąclecia

Ks. prof. Edward Staniek

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Zaraził się koronawirusem
i trafił do szpitala. Istniało za
grożenie, że w jego parafii bę
dzie duże ognisko wirusa. Nie
zaraził się nikt, a ks. Krzysz
tof Prokop, proboszcz para
fii pw. św. Stanisława Kostki
w Niskowej, w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia dziękuje
Bogu za cud miłosierdzia.

www.religijna.pl

fot. arch.

Cud Bożego Miłosierdzia

Nowy katalog wysyłkowy!

Modlimy się z bł. kard.
Stefanem Wyszyńskim

Zbiór modlitw i rozważań zaczerpniętych
ze skarbnicy duchowej mądrości Prymasa
Tysiąclecia oraz modlitw skierowanych do
Boga przez jego wstawiennictwo. Znajdziemy
tu m.in. prymasowskie rozważania Drogi
Krzyżowej oraz tajemnic Różańca. Do modlitewnika dołączono pamiątkowy różaniec
z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia!
WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 64, miękka

KOD: 640042

Zamówienie na kwotę 120 zł
lub więcej – przesyłka gratis!
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fot. arch. ZMBM

Nawiązali do najchlubniejszych wzorów i największych świętych. Wiele tysięcy duchownych
z wielką ofiarnością i odwagą dobrowolnie zaangażowało się w walkę z pandemią i pomoc poszkodowanym. Niektórzy już przypłacili to życiem.

Jak poinformowała Konferencja Episkopatu Polski, w czasie pandemii w pomoc potrzebującym w samej tylko Polsce
zaangażowało się ponad trzy
tysiące sióstr zakonnych. Zakonnice stanęły na pierwszej
linii frontu – pracowały i nadal
pracują w szpitalach i placówkach medycznych, zakładach
i domach opieki, szyją maseczki i fartuchy, pomagają ludziom
starszym i rodzinom objętym
kwarantanną: robią zakupy,
roznoszą posiłki, udzielają
wsparcia duchowego, terapeutycznego, materialnego itp. No
i oczywiście usilnie modlą się
i podejmują wyrzeczenia w intencji ustania zarazy, za chorych
i pracowników służby zdrowia.
W podejmowaniu przeróżnych
posług i kościelnych akcji charytatywnych zaangażowani są
także ojcowie i bracia zakonni,
kapłani diecezjalni oraz ponad 100 tys. wolontariuszy ze
wszystkich polskich diecezji.
Potrzebujecie konkretnych
przykładów?

* 30 zdrowych księży w wieku poniżej 45. roku życia z archidiecezji bostońskiej (USA)
zgłosiło się na ochotnika, aby
posługując w szpitalach, udzielać zarażonym, ciężko chorym
pacjentom sakramentu namaszczenia chorych. W odwodach pozostało 50 przeszkolonych kapłanów.
* 10 dominikanek ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika
od Wielkiego Piątku, a potem
także ksiądz misjonarz pomagało zakażonym i zdrowym
podopiecznym Domu Pomocy
Społecznej w Bochni (4 maja
zastąpili ich ojcowie dominikanie).
* 10 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń pomagało walczyć z koronawirusem
w Domu Pomocy Społecznej
w Kaliszu, a serafitki z Oświęcimia włączyły się do pomocy w objętym kwarantanną
(ok. 40 zakażonych!) Śląskim
Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Ad-Finem”
w Czernichowie.

* Pięciu włoskich kapucynów niosło duchową pomoc
w europejskim epicentrum pandemii – w szpitalu św. Jana XXIII
w Bergamo.
* Klauzurowe dominikanki
z krakowskiego klasztoru Na
Gródku wraz z licznymi wolontariuszami modliły się, szyły
maseczki i fartuchy dla pracowników służby zdrowia, a także
fundowały im posiłki. Podobnie działo się i nadal dziać się
będzie w innych klasztorach
klauzurowych (siostry radziły
nawet, jak żyć w... domowej
„klauzurze”).
* Caritas, różne katolickie
fundacje i kapłani zbierali pieniądze (i ofiarowywali część
swoich funduszy) na zakup res
piratorów
Jest to tylko maleńki wierzchołek ogromnej góry lodowej
materialnej i duchowej pomocy... Warto docenić zatem nie
tylko trud lekarzy i pielęgniarek,
lecz także duchownych i wolontariuszy.
oprac. hb

Biblia po „benedyktyńsku”
wy projekt zaangażowali się
nie tylko mieszkańcy Sankt
Gallen i innych szwajcarskich
miejscowości, lecz także chętni
z innych krajów – ludzie będący
zarówno blisko, jak i daleko od
Boga. Zaproszeni zostali także artyści, którzy zaprojektują
strony tytułowe oraz tytuły poszczególnych ksiąg.
Sankt Gallen Corona-Bibel
po „wyprodukowaniu” (w pięciu tomach w oprawie z płótna lnianego, a także w wersji
elektronicznej)
przekazana
zostanie do jednego z najstarszych i najcenniejszych księgozbiorów świata – biblioteki
opactwa w Sankt Gallen. Bę-

dzie swoistym upamiętnieniem trudnego czasu zarazy,
znakiem nadziei i solidarności,
wyrazem wzajemnej łączności, a często także żywej wiary
zaangażowanych w jej powstanie ludzi. Warto również
wspomnieć, że taka praca ma
nie tylko poznawcze, lecz także
terapeutyczne walory.
hb (na podst. inf. ze strony
www.kathsg.ch)

Prezentki prezentują...
Pirlipatka w... zakonnym
habicie, książę w koronie
i w... zakonnym habicie, bła
zen w błazeńskiej czapce
i w... zakonnym habicie oraz
wielu innych bajkowych bo
haterów w habitach.
Z tęsknoty za swoimi „małymi i dużymi dziećmi, z którymi na co dzień spotykały
się w szkołach, przedszkolach,
internatach, na katechezie,
w DPS-ie, w domu dziecka,

w parafiach i przy wielu, wielu
innych okazjach” siostry prezentki nagrały bajkę Księżniczka na ziarnku grochu.
Dzieląc się poszczególnymi rolami i łącząc się online,
w projekcie „Siostry Prezentki
dzieciom” wzięło udział 12 zakonnic z Błażowej, Bukowna,
Krakowa, Rzeszowa i Świdnicy. Miłe to i zabawne. Warto
zobaczyć i posłuchać...
hb

Jan Paweł II
internetowy
Siedząc w wygodnym do
mowym fotelu, można od
wiedzić dwa miejsca ściśle
związane z życiem oraz po
sługą św. Jana Pawła II – ro
dzinny dom w Wadowicach
oraz pierwszą parafię w Nie
gowici. Z okazji 100. rocznicy
urodzin papieża Polaka war
to tam zajrzeć, by pogłębić
swoją wiedzę.
W czasach, kiedy bezpośredni wstęp jest niemożliwy
lub utrudniony, coraz bogatsza staje się internetowa oferta
Muzeum Domu Rodzinnego
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Na stronie www.domjp2.pl
uruchomiona została specjalna
zakładka: „Muzeum online”. Za
jej pośrednictwem można zobaczyć najciekawsze eksponaty, jak np. pamiątkę Pierwszej
Komunii Świętej Karola Wojtyły,
wysłuchać wspomnień o nim,
obejrzeć filmy i fotografie. Znajdziemy na niej także linki, które
pozwolą na odbycie wirtualnej
wędówki po muzeum, m.in. za
pomocą aplikacji VR „Śladami
świętego”.

◆◆◆
Na internetowej stronie parafii w Niegowici koło Gdowa
(parafia.niegowic.pl) można
obejrzeć i wysłuchać materiałów na temat historii pobytu
i posługi ks. Karola Wojtyły
w tym miejscu. W dostępnym
na stronie bardzo interesującym wieloodcinkowym cyklu
wideo Niegowić ON tamtejszy
proboszcz ks. prał. Paweł Sukiennik opowiada o niegowickim epizodzie w życiu ks. Wojtyły. Przyszły Ojciec Święty był
w Niegowici wikarym od lipca
1948 r. do sierpnia 1949 r.
Odwiedzając stronę parafii
w Niegowici, można również
wziąć udział online w odprawianych w tamtejszej świątyni
nabożeństwach lub dowiedzieć
się więcej o związanym z tą parafią słudze Bożym karmelicie
bosym o. Anzelmie Gądku.
hb

Wszystkie
europejskie
sanktuaria zgrupowane pod
jednym internetowym ad
resem? Dzięki inicjatywie
Komisji Episkopatów Wspól
noty Europejskiej (COMECE)
bez wychodzenia z domu już
teraz istnieje możliwość od
wiedzenia 28 sanktuariów
z 19 krajów europejskich.
Można się wirtualnie prze
nieść m.in. do Lourdes czy
Fatimy, a także do angiel
skiego Walsingham, irlandz
kiego Knock, włoskich Pom
pejów, czeskiego Svatý’ego
Kopečka, Watykanu czy Me
djugorie. Na portalu na razie
nie ma wszystkich europej
skich sanktuariów, ale być
może wkrótce dołączą do
nich kolejne.

Na www.sanctuarystre
aming.eu można nie tylko poczytać o każdym z sanktuariów
(na razie w językach angielskim i włoskim), obejrzeć filmy
o nich, lecz także – z uwagi na
to, że w założeniach jest to platforma streamingowa – włączyć
się w transmisje na żywo, relacje on-line z każdego z tych
miejsc (w celebracje Mszy
Świętych, adoracje, obchody
różnych uroczystości) czy po
prostu pomodlić się, oglądając
transmitowany na żywo obraz.
Z poszczególnymi sanktuariami można się łączyć za
pośrednictwem interaktywnej
mapy lub linków z listy. Do powstania portalu przyczyniła się
pandemia koronawirusa, ale
– jak zapowiadają jego pomysłodawcy – będzie on działał
także po jej ustaniu.
Jak na razie najwięcej sanktuariów – pięć – umieścili na
platformie Włosi, a znajdujący się
na drugim miejscu Polacy – trzy
miejsca: Jasną Górę, Kalwarię Zebrzydowską i Niepokalanów.
hb

Piękna, pachnąca, odporna
„papieska” róża
Czy wiesz, że... imię „Jan
Paweł II” noszą białe wielko
kwiatowe róże wyhodowa
ne na początku XXI w. przez
dr. Keitha W. Zary’ego, a wpro
wadzone do handlu przez
amerykańską szkółkę „Jack
son & Perkins”. Kwiaty tej róży,
zaliczanej do tzw. „mieszań
ców herbatnich”, są duże i bar
dzo wonne, o lekkim aromacie
cytrusowym. Uważa się je za
najpiękniejsze i najbardziej
pachnące róże, jakie kiedy
kolwiek wyhodowano! Obsy
pano je licznymi nagrodami.
Zdobią dziś m.in. prywatne
Ogrody Watykańskie.
„Odporność i piękno tego
wielkiego człowieka żyją nadal
w dumnej postawie, czystym
białym kolorze i niebiańskim zapachu róży, która nosi jego imię.
Ów klejnot prywatnych Ogrodów Watykańskich, wysoko oceniana (...) róża (...) ma prawie nadprzyrodzoną strukturę, szybko
rośnie i jest odporna na choroby,
aby niezmordowanie wydawać

idealnie uformowane, wyjątkowo pachnące kwiaty” – czytamy
na stronie www.jacksonandperkins.com w notce, swoistym peanie na cześć papieża Polaka.
W poniedziałek, w pierwszą
rocznicę śmierci papieża (zgodnie z umową firmy z Watykanem dopiero od tego momentu
kwiat mógł się znaleźć w sprzedaży, a część zysków przeznaczona została na biednych
w krajach Sahelu) kard. Roger
Mahony pobłogosławił różę
Pope John Paul II podczas Mszy
Świętej w katedrze Matki Bożej
Anielskiej w Los Angeles.
Warto dodać, że imię „Jan
Paweł II” noszą również rośliny
wyhodowane przez polskich
ogrodników: powojnik (clematis)
o białoalabastrowych kwiatach
oraz liliowiec (hemerocallis) (obydwie odmiany są dziełem brata
Stefana Franczaka SJ z 1979 r.),
a także parkowo-ogrodowa odmiana jodły Arnolda (Jan Grąbczewski, Lucjan Kurowski, Włodzimierz Seneta z 1980 r.).
hb

Zawalcz
o odpust
„janopawłowy”!
Przez cały 2020 r. na tere
nie Archidiecezji Krakowskiej
z okazji 100. rocznicy urodzin
Karola Wojtyły można zyskać
odpust zupełny. Wystarczy
nawiedzić jeden z wyszcze
gólnionych kościołów i wy
pełnić stosowne warunki.
„Wierni, którzy szczerze żałują
za grzechy i kierują się miłością,
mogą go uzyskać (...) i ofiarować
jako wsparcie dla dusz pokutujących w czyśćcu” – czytamy w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej.

Odpust zupełny
oznacza darowanie całej
kary za skutki wywołane
przez grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Jest o co walczyć!

◆
kościoły: parafialny pw.
Ofiarowania NMP oraz
pw. św. Piotra Apostoła
w Wadowicach;
◆ bazylika Matki Bożej Anielskiej oraz kościół parafialny pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej;
◆ kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici;
◆
kościoły parafialne pod
jego wezwaniem w Nowym Targu, w Podsarniu-Harkabuzie i w Krzeszowicach.

Gdzie można zyskać
Warunki odpustu
odpust?

Aby zyskać łaskę odpustu,
należy nawiedzić jeden z koś
ciołów związanych ze św. Janem Pawłem II. Są nimi:
◆
bazylika katedralna na
Wawelu, kościół parafialny pw. św. Floriana w Krakowie oraz sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie (na Białych Morzach);

Odpust zupełny udzielony
został „pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach papieża)”. Dodatkowym warunkiem
jest „pobożne uczestnictwo
w obchodach jubileuszowych
lub przynajmniej poświęcenie odpowiedniego czasu na

pobożne rozważanie przy
relikwiach św. Jana Pawła II,
zakończone modlitwą Ojcze
nasz, wyznaniem wiary oraz
wezwaniami do Matki Bożej
i św. Jana Pawła II”.

„Furtka” dla chorych

„Osoby w podeszłym wieku,
chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą
opuszczać domu, mogą także
uzyskać odpust zupełny, jeśli
– wzbudziwszy w sobie odrazę
do wszelkiego grzechu i prag
nienie wypełnienia, gdy tylko
będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków
– włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje
modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe
niedogodności”.
Na podstawie informacji ze
strony diecezja.pl oprac. hb

Kolumbijski Ojciec Mateusz?
fot. Policia Metropolitana de Cartagena

Na niezły sposób „oswaja
nia” ludzi z Biblią wpadł Uwe
Habenicht – ewangelicki pas
tor ze szwajcarskiego Sankt
Gallen. Pozostającym przy
musowo w domach ludziom
zaproponował iście benedyk
tyńskie zajęcie: ręczne prze
pisywanie Pisma Świętego,
tak jak czynili to kiedyś śred
niowieczni mnisi z miejsco
wego klasztoru. W projekt
Corona-Bibel razem z ewan
gelikami zaangażowali się
również katolicy.
Każda z osób miała wybrać
sobie do odręcznego przepisania (i jeśli ktoś chciał także
do krótkiego skomentowania
i zilustrowania) jeden rozdział
Pisma Świętego. W ten cieka-

fot. youtube.com

na froncie

Sanktuaria pod jednym
dachem

Nie rozwiązał wprawdzie
żadnej kryminalnej zagadki,
ale własnoręcznie schwytał
24-letniego niebezpiecznego
bandytę nazywanego... „El
Diablito”. Kto był takim choj
rakiem? Ojciec Jesús Antonio
Cañizares z parafii María Ma
dre de Dios w liczącej niemal

milion mieszkańców Carta
genie (Kolumbia). Kapłan jest
również pułkownikiem Po
licji Narodowej i kapelanem
policji w Cartagenie.
Jak poinformowano na portalach dziennika „El Tiempo”
oraz agencji ACI Prensa, w czasie
pandemii koronawirusa o. Jesús

codziennie o godz. 17.00 zabierał Pana Jezusa i wyjeżdżał z Nim
samochodem – swoją „ruchomą kaplicą” – aby apostołować
w poszczególnych dzielnicach
miasta. Ubrany w kościelne szaty ojciec Cañizares, wracając
16 kwietnia ok. godz. 21.00 z posługi w dzielnicy San Fernando
do samochodu, zauważył pomykającego z bronią przestępcę.
Wraz z kolegą, kierowcą i innym
policjantem z patrolu rzucił się
za nim w pościg i udało mu się
go schwytać. Okazało się, że
złapanym jest „El Diablito”, czyli... „Diabełek”. Gdyby nie został
schwytany, najprawdopodobniej wdałby się w strzelaninę
z młodymi ludźmi z innej dzielnicy. Niewykluczone, że kapłan
uratował komuś życie.
hb

fot. M. Pabis

Duchowieństwo
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To znak od Pana Boga
W Trzebnicy na Dolnym Śląsku odkryto doczesne
szczątki św. Jadwigi. Od 256 lat nikt nie wiedział,
gdzie się znajdują. Dlaczego akurat teraz? Kustosz sanktuarium śląskiej księżnej nie ma wątpliwości – to znak od Pana Boga, że św. Jadwiga przypominana jest jako patronka na dzisiejsze czasy.

K

ustosz sanktuarium i proboszcz
miejscowej parafii ks. Piotr Filas SDS
chciał wykorzystać okazję wnikliwych badań i spróbować odnaleźć doczesne szczątki św. Jadwigi. W ołtarzu
przed sarkofagiem przechowywany jest
najokazalszy relikwiarz trzebnicki z czaszką świętej, ale dotychczas nie było znane
miejsce przechowywania pozostałych
szczątków patronki. O tym, że są złożone

Ks. Piotr Filas z relikwiami

Los dzieci nienarodzonych

K

nauczania Kościoła, co należy jednak
odróżnić od wiary Kościoła).
Kościół niezmiennie naucza, że przez
zasługi Chrystusa, Jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Bóg przekazuje wiernym swoją łaskę za pośrednictwem sakramentów. Skoro zaś Chrystus jest jedynym
Zbawicielem, to wszyscy potrzebują Go do
osiągnięcia zbawienia, co oznacza absolutną konieczność łaski. Natomiast według
opinii współczesnych teologów istnieje
nadzieja, że Bóg, który pragnie zbawienia
wszystkich ludzi i ich dojścia do poznania
prawdy (por. 1 Tm 2,4), zapewnia wynikające z miłosierdzia rozwiązania, aby dzieci
nienarodzone zmarłe bez chrztu mogły
zostać oczyszczone z grzechu pierworodnego i dostąpiły wizji uszczęśliwiającej.
Z faktu, że chrzest został uznany jako środek na odpuszczenie grzechów nie wynika, że łaska Ducha Świętego jest związana
jedynie z sakramentem. Jak naucza Kate-

Co dzieje się z dziećmi nienarodzonymi,
które umierają bez chrztu? Gdzie jest
ich miejsce? Jaki będzie ich los?
chizm Kościoła Katolickiego, „Bóg związał
zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam
nie jest związany swoimi sakramentami”
(nr 1257).
Dokument Międzynarodowej Komisji
Teologicznej, który nie ma też rangi oficjalnego nauczania Kościoła, mówi, że
to, co wiemy o Bogu, Chrystusie i Kościele, jest powodem do nadziei na zbawienie dzieci nienarodzonych, a nie wiedzy
pewnej. Ta nadzieja nie może prowadzić
do lekceważenia sakramentu chrztu. To
opracowanie teologów, zaaprobowane
przez papieża Benedykta XVI, stanowi
jednak ważny głos i pomoc w odnajdywaniu odpowiedzi na pytania współczesnych chrześcijan.
Pośród różnych opinii teologicznych
najpoważniejszym wydaje się rozwiązanie problemu odwołujące się do „pragnienia Kościoła”. Kościół, mając świadomość powołania do uniwersalnej misji

zbawiania, nie wyklucza nikogo z tej
misji, w tym również dzieci będących
nawet w stanie embrionalnym. Zatem
swoim wstawiennictwem przed Bogiem
Kościół obejmuje wszystkich, także dzieci, które nie mogą same przemawiać we
własnym imieniu. Zatem w pełni uzasadniona wydaje się opinia, że pragnienie
chrztu zawarte w wierze Kościoła ogarnia również dzieci zmarłe pozbawione
chrztu. W wypadku dzieci, które cierpią
i umierają, możemy dostrzec zbawcze
upodobnienie do Chrystusa w Jego
śmierci oraz bliskości z Nim. Ma to szczególne zastosowanie do dzieci, które są
zabijane w wyniku aborcji.
Czy można zatem aplikować Mszę
Świętą lub wspominać dzieci nienarodzone w nabożeństwach za zmarłych?
Nie ma potrzeby modlić się za dzieci,
które już osiągnęły szczęście wieczne.
Ks. Leszek Smoliński

ną trumienkę usytuować w innym, równie
godnym miejscu sarkofagu, tak aby była
widoczna i bardziej dostępna dla wiernych,
którzy chcą oddać cześć św. Jadwidze.

Patronka na czas epidemii

Kustosz sanktuarium nie ma żadnych
wątpliwości, że odkrycie szkatułki z relikwiami świętej właśnie w takiej sytuacji,
jaką przeżywa obecnie świat, jest znakiem
od Pana Boga. „One ukazały się naszym
oczom dopiero w przeddzień ogłoszenia
w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.
Dla mnie to jest bardzo wymowne. Stało się
to w czasie, w którym Pan Bóg chce nam
o czymś przypomnieć przez św. Jadwigę.
Jestem do tego wewnętrznie przekonany,
zwłaszcza gdy patrzę na jej życie. Ona kochała chorych, osobiście im posługiwała,
była zaangażowana w fundowanie szpitali.
Nie jest przypadkowe, że to właśnie ona po
256 latach zostaje odkryta” – mówi ks. Filas.
Kustosz sanktuarium wyniósł skrzyneczkę na wieżę bazyliki i pobłogosławił
nią Trzebnicę oraz jej mieszkańców. Ułożył też specjalną modlitwę z prośbą do
św. Jadwigi o ochronę przed epidemią.
Została już przetłumaczona na język angielski, niemiecki, hiszpański i włoski.
Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe i kościelne odkryciem masowo nie mogą się cieszyć mieszkańcy Trzebnicy. „Z jednej strony dotykamy
historii, bo to jest osiem wieków, a z drugiej
strony jest to wielki most do współczesności,
bo św. Jadwiga jest patronką aktualną na dzisiejsze czasy” – podkreśla ks. Filas.
pr
Zdjęcia ks. Piotr Filas SDS

Weronika Kostrzewa

J

Dziecko 5 miesięcy od poczęcia

Klasztor i kościół w Trzebnicy zostały ufundowane przez księcia Henryka Bro
datego i jego małżonkę Jadwigę na początku XIII w. Po śmierci męża księż
na zamieszkała w klasztorze. Zmarła w roku 1243, a 24 lata później papież
Klemens IV ogłosił ją świętą Kościoła. Jej kult na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza
w podwrocławskiej Trzebnicy trwa nieprzerwanie od stuleci. Po kanonizacji
wybudowano kaplicę, w której spoczęły doczesne szczątki świętej (do dziś
uważana jest za pierwszą w Polsce budowlę wzniesioną całkowicie w stylu
gotyckim). W XVIII w. przeprowadzono barokizację świątyni. To w tym czasie
najprawdopodobniej odbyły się ostatnie prace renowacyjne przy sarkofagu
księżnej śląskiej i wtedy też po raz ostatni widziano jej doczesne szczątki,
o których lokalizacji nie wiedziano do... 11 marca 2020 r.

Radio Plus

ak tylko to się skończy”... Tak ostatnio brzmi
planowanie przyszłości. Do realizacji marzeń
„ zamierzamy przystąpić jak „to” stanie się wspomnieniem. Nie ma znaczenia, czy zakończy „to”
szczepionka, innowacyjne lekarstwo czy cud. Nasze
zdrowie psychiczne tych marzeń bardzo potrzebuje.
Gdy człowiek powie sobie „jak tylko to się skończy,
jadę w Bieszczady”, to już prawie czuje, jak mu ciąży
plecak z konserwą, wodą mineralną i termosem, jest
już bliski mówienia „cześć” każdemu, kogo mija na
ulicy, bo już mu się zdaje, że ruszył na szlak.
Jednak tak jak nie da się żyć marzeniami, bo
ani rodzina, ani pracodawca tego nie zrozumieją,
a marzyciel zrujnuje życie sobie i bliskim, tak nierozsądnym byłoby się pogrążyć w hibernacji na czas
pandemii i jedynie wypatrywać jej końca. W pewien
sposób przymuszeni do spędzania czasu z rodziną,

do uczynków miłosierdzia, do przemyślanych
zakupów możemy wejść w te narzucone nam
buty lepszych nas. Początkowo będzie coś
uwierać, zrobią się odciski – w końcu to nowe
buty – ale z czasem krok stanie się pewny i to będzie krok we właściwą stronę.
Zmiana chorego świata, o którym mówił papież Franciszek, musi się zacząć
od nas. Buty wyczynowe, o założenie
których już dawno apelował Ojciec
Święty, wcale nie muszą służyć do
survivalowych misji, może raczej do
cierpliwej miłości, czasu poświęconego innym, do cichego zamykania
drzwi. Tam zaczyna się świętość
i niech będzie nam do niej bliżej jak
„to” się skończy.

fot. arch. W. Kostrzewy

iedy w wyniku poronienia lub aborcji umiera „dziecko nienarodzone”
(„dziecko poczęte”), zastanawiamy
się nad jego zbawieniem, nad losem
wiecznym. A w ostatnich latach liczba
dzieci umierających bez chrztu nieustannie rośnie. Tak więc w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania
warto sięgnąć po dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej zatytułowany: Nadzieja zbawienia dla dzieci
zmarłych bez chrztu (wyd. pol. Radom
2008). Pomijajmy w tym miejscu spory
teologiczne, które toczyły się przez kilka
wieków, a których konsekwencją było
wypracowanie na przełomie XII i XIII wieku pojęcia „limbus puerorum” („otchłań
dzieci”) – chodziło o miejsce spoczynku
dusz dzieci zmarłych bez chrztu, które
choć pozbawione wizji uszczęśliwiającej,
jednak nie cierpią z tego powodu (opinia była przez długi czas przedmiotem

„Na skrzyni znaleźliśmy datę 1679, co
jest tożsame z czasem budowy sarkofagu. Ołowiana tabliczka pod szkatułką
dopowiedziała resztę. Widnieje na niej
rok 1764, w którym szczątki ponownie
złożono albo przeniesiono w to miejsce,
w którym je znaleźliśmy. Ta z kolei data
odpowiada czasowi powstania alabastrowej figury św. Jadwigi umieszczonej na
sarkofagu – wtedy właśnie «wymieniono»
wizerunek świętej na nowszy, ładniejszy”
– relacjonuje ks. Piotr Filas SDS.
Konserwator Dorota Wandrychowska
twierdzi, że po raz ostatni w to miejsce
ktokolwiek zaglądał 256 lat temu. „Byliśmy
pierwsi od tego czasu” – mówi kustosz
sanktuarium. Nie ma pewności, co dokładnie znajduje się w skrzyneczce. Sytuacja
na świecie i w Polsce nie jest odpowiednia,
żeby dokonać jej uroczystego otwarcia.
Możemy się domyślać, że znajdują się tam
doczesne szczątki św. Jadwigi.
Nie wiadomo, gdzie docelowo trafią
relikwie. Zdecydowana większość osób,
z którymi kustosz rozmawiał o niezwykłym
znalezisku, jest zdania, że skrzyneczka powinna wrócić na miejsce, z którego została
wydobyta. Ale są też pomysły, by tę srebr-

fot. A. Zachwieja, pro-life.pl

Odpowiedzi na pytania Czytelników

gdzieś w sarkofagu albo w jego pobliżu,
mówiło się od czasów powojennych, kiedy salwatorianie objęli pieczę nad sanktuarium.
Na wstępnym etapie prac przy sarkofagu na początku lutego postanowiono
nawiercić ścianę u podstawy budowli
i okiem kamery zbadać wnętrze. Okazało
się, że jest tam pusta przestrzeń. Podobny odwiert zaplanowano w górnej części,
w tzw. czarnej trumnie, na której spoczywa alabastrowa figura patronki miejsca.
To wówczas kamieniarz zobaczył coś
charakterystycznego. Otóż jedna z płytek
w posadzce górnej części sarkofagu widocznie różniła się od pozostałych – zarówno kolorystycznie, jak i strukturą, bo
wśród marmurowych płyt ta była z pias
kowca. Dokonano delikatnego nawiercenia. Pod płytą, warstwą gipsu i węgla
odnaleziono metalową szkatułkę.

Cudowne znalezisko
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zy można być szczęśliwym, będąc biednym jak „mysz koś
cielna”? Benedyktyn o. Otto
Bitschnau (1825-1905) – autor
Żywotów świętych Pańskich – dowodził, że jak najbardziej: „Ubogi chrześcijański
jest szczęśliwym pod względem cielesnym o tyle,
że spokojnie pożywa chleb codzienny, który mu
daje Ojciec niebieski. Wolnym jest on od trosk
i niepokojów, jakie trapią bogacza; jedną ma tylko troskę, tj. aby miłował Boga i pełnił przykazania
Jego, jedną tylko obawę, aby nie popadł w grzech,
jedno tylko pragnienie, aby się rychło dostał do
żywota wiecznego. Poza tem nie potrzebuje się
obawiać niegodziwców i złodziei, którzyby się
włamywali do chaty jego, nie potrzebuje się lękać nieurodzajów, gradobicia, wojen, bo wszechmocny o nim pamiętać będzie; nie potrzebuje
się prawować i wodzić po sądach o działy, długi,
spadki, bo sam Pan Bóg jest jego chlebodawcą,
nie może się nawet lękać samej śmierci, bo ta
mu ani zaszkodzić, ani mu nic odebrać nie może,
chyba go przenieść z tego padołu płaczu do nadziemskiego raju i krainy wybranych. Wystarcza
mu jego mieszkanie, bo może w niem i pracować,
i wypocząć. Czyż ma więcej bogacz? Wystarcza
mu odzież, gdyż pokrywa jego nagość i broni go

fot. PIRO4D, Pixabay

W

od zmian powietrza. Bogacz nie szczęśliwszy od
niego pod tym względem. Krzepi się kawałkiem
chleba, bo głód jest najlepszym kucharzem; a bogaczowi częstokroć i najwymyślniejsze potrawy
nie smakują. Pod względem przeto cielesnym żywot ubogiego nazwać można szczęśliwym.
Równie szczęśliwym jest i pod względem duszy. Święty Paweł (...) mówi (Rz 1,4): «Królestwo
Boże (w duszy) nie jest pokarmem, ni napojem,
lecz sprawiedliwością, spokojem i radością w Duchu Świętym». Tej radości używa ubogi o tyle, o ile
czuje się w swem ubóstwie zbliżonym do Jezusa
Chrystusa, Pana nieba i ziemi i powiedzieć może
z świętym Hieronimem: «Dość bogatym jest ten,
kto jest ubogim z Chrystusem». W porównaniu
z ubogim godzi się nazwać nędzarzem bogacza,
co mając pod dostatkiem i zdrowia i dóbr doczesnych, wewnątrz czuje niezadowolenie, niepokój,
gorycz, częstokroć nieodłączną od posiadania
obszernego majątku. Nie przywiązujmy się przeto zbytecznie do mienia doczesnego, ani zbyt
o nie nie zabiegajmy. Złudnym tylko i pozornym
darzy ono nas szczęściem. Ileż to razy bywa ono
pokusą i zachęta do grzechu, gdy tymczasem
cierpienia, bieda, niedostatek wiodą nas do Boga
i uczą szukać szczęścia tam, gdzie je rzeczywiście
znaleźć można, tj. w pełnieniu Jego przykazań
i zastosowaniu się do woli Jego świętej”.
hb

fot. Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Szczęśliwe ubóstwo

Wypłyń na głębię

dobie Facebooka,
Twittera czy Whats
Appa można łatwo
nawiązywać wiele relacji.
Jednak nie wystarczy posiadać wielu znajomych.
Ważne, jaka jest jakość tych
relacji i co z nich wynika.
Ilość musi w tym przypadku przekładać się na jakość.
Jedna z matek mówiła, że
poszukuje sposobu dotarcia do swojego dorasta-

jącego syna, który w różnych miejscach zachowuje
się w taki sposób, na jaki
pozwala mu otoczenie.
W szkole jest grzecznym
i ułożonym uczniem, natomiast w domu rozbrykanym
nastolatkiem, przed którym
ucieka jego własny ojciec
szukający świętego spokoju. A że ów chłopak nie ma
rodzeństwa, więc brakuje
mu również konfrontacji
i zdrowego współzawodnictwa. Jak dotrzeć do takiego
nastolatka?
W poszukiwaniach warto
sięgać po sprawdzone od
wielu wieków autorytety,
jak wzorce biblijne czy nauczanie Jezusa Chrystusa,
które mają wartość ponadczasową. Przyszedł mi na
myśl
starotestamentalny
prorok Jonasz żyjący osiem
wieków przed Chrystusem.
Najpierw Bóg kazał mu się
udać do Niniwy, stolicy Asyrii, wroga Izraela. Miał tam
nawoływać ludzi, by zanie-

chali swych niegodziwości.
Jonasz miał jednak inny
pomysł, dlatego wsiadł na
statek udający się w przeciwnym kierunku. Wtedy
rozpętała się burza. Jonasz
wiedział, że stało się tak,
gdyż uciekał przed Bogiem.
Kazał więc załodze wyrzucić
się za burtę. Kiedy tak uczynili, sztorm ucichł. Jonasz
jednak nie utonął, lecz został połknięty przez ogromną rybę, która wypluła go
na brzeg po trzech dniach.
Następnie Bóg dał Jonaszowi drugą szansę. Tym razem
prorok pojechał do Niniwy i ostrzegł ludzi o sądzie
Bożym. Wszyscy, począwszy od króla, zaczęli pościć
i modlić się do Boga. Niniwa
została oszczędzona. Natomiast Jonasz był oburzony,
że Bóg przebaczył wrogom
Izraela. Dlatego Bóg musiał
udzielić mu lekcji pokory.
Ciekawym przykładem
poszukiwania odpowiedzi
na życiowe pytania jest fa-

ryzeusz, członek Wysokiej
Rady żydowskiej (Sanhedrynu) o imieniu Nikodem.
Pomimo
przynależności
do tej organizacji zaryzykował i przyszedł do Jezusa w nocy, aby potajemnie
z Nim porozmawiać. Wtedy usłyszał dość dziwnie
brzmiące słowa: „Jeśli się
ktoś nie narodzi powtórnie,
nie może ujrzeć Królestwa
Bożego”. Nikodem nie zrozumiał wówczas Jezusa, że
chodziło Mu o chrzest. Lecz
później wystąpił w obronie
Mistrza z Nazaretu, gdy faryzeusze chcieli Go aresztować. Po ukrzyżowaniu
Jezusa Nikodem przyniósł
wonności, aby zgodnie z żydowskim zwyczajem włożyć
je w płótna, w które obwiązano ciało Jezusa.
Z pewnością poszukiwania wielu ludzi wiążą się
z codziennymi sprawami.
Od tych najbardziej podstawowych, jak zapewnić
sobie środki do życia, po

Ewangelia
wg św. Jana
20,19-23
Jezus rzekł
do nich:
«Pokój wam!
Jak Ojciec
Mnie posłał,
tak i Ja was
posyłam». Po
tych słowach
tchnął na nich
i powiedział
im: «Weźmijcie
Ducha
Świętego!».

bardziej skomplikowane,
jak odnaleźć sens życia, gdy
pojawiają się przeszkody
w postaci utraty pracy, kradzieży, choroby czy wykluczenia społecznego. W tym
wszystkim ważne jest poszukiwanie
autorytetów,
które pomogą – jak morskie latarnie – nie zagubić
właściwego kierunku drogi
i poukładać sobie wszystko według odpowiedniej
kolejności. Pomocą w poszukiwaniach może być dla
wierzących Duch Święty,
który – jak zauważył papież
Franciszek – „daje nam moc,
tę stałość, aby iść naprzód
w życiu pośród wielu wydarzeń”. Stąd serce chrześcijanina powinno być „zakotwiczone” w Duchu Świętym,
co pozwala „nie ulatywać
z jednego miejsca w drugie” i zwyciężać przerażenie
związane z wydarzeniami
życia codziennego. Warto
nieustannie przyzywać Ducha Bożego, aby aktualizował w nas dary otrzymane
w sakramencie bierzmowania. Dzięki nim staniemy się
prawdziwymi wyznawcami
i świadkami Boga żywego
w świecie.
Ks. Leszek Smoliński
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Światło Ducha Świętego

ewna kobieta weszła do koś
cioła ze swoim małym synkiem. Wojtuś rozglądał się
uważnie wokół, a kiedy coś go
zainteresowało, pytał. W pewnym momencie spojrzał na duży
witraż, który przechodzące przezeń promienie słońca uczyniły
niezwykle kolorowym, i zawołał: „Mamo, a kto to jest?”. „To jest
św. Stanisław” – odpowiedziała
z uśmiechem mama. Po kilku minutach sytuacja się powtórzyła:
„Mamo, mamo, a kto to jest?”. „To
jest św. Królowa Jadwiga”. „A ta
obok św. Jadwigi?” – dopytywał
chłopiec. „To jest św. siostra Faustyna – odpowiadała cierpliwie
mama. Tak podeszli wspólnie do
prezbiterium, uklęknęli przed tabernakulum, a po chwili modlitwy
wyszli z kościoła. I pewnie te pytania chłopca i te odpowiedzi oboje
puściliby w niepamięć, gdyby nie
fakt, że ksiądz wikary na niedzielnej Mszy Świętej – zupełnie nieświadomie – wrócił do tematu.

„Jak wam się wydaje – zapytał dzieci w trakcie kazania – kto
to jest święty?”. Wojtuś podniósł
rękę jeszcze przed innymi dziećmi, ześlizgnął się z kolan mamy,
podbiegł do mikrofonu i bez zająknięcia powiedział: ,,Święty to
jest ktoś taki, przez kogo przechodzi światło”. Ksiądz uśmiechnął się do chłopca zdziwiony
nieco taką definicją. I tylko mały
Wojtuś i jego mama wiedzieli,
dlaczego właśnie taką chłopiec
dał odpowiedź.
Bardzo podoba mi się ta Wojtusiowa definicja świętości. Dziś,
w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego warto uświadomić sobie tę prawdę, że święty to ten,
przez którego przechodzi światło Ducha Świętego. Tego samego Ducha, który wciąż z mocą
działa w Kościele. Kiedy zstąpił na uczniów, oni – mimo że
wcześniej pozamykani z obawy
przed Żydami – otworzyli szeroko drzwi Wieczernika i wyszli na

zewnątrz. Zaczęli głosić, czynić
znaki i cuda, ewangelizować.
Jednym słowem zaczęli wypełniać to, do czego wezwał ich Jezus – stali się posłanymi.
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam” – słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Te słowa nie
są tylko wspomnieniem sprzed
dwóch tysięcy lat. Jezus kieruje
je dziś do każdej i każdego z nas.
Do nas, którzy chcemy być Jego
uczniami we współczesnym
świecie; do nas, którzy często też
jesteśmy zalęknieni, wystraszeni
i pozamykani; do nas, którzy często zagubieni jak przysłowiowe
dzieci we mgle, kręcimy się tylko
wokół siebie samych oraz wokół
swoich spraw, zamiast iść do innych z orędziem pokoju i dobrą
nowiną o zbawieniu. Kieruje je
do nas, którzy w zetknięciu z różnymi życiowymi ciemnościami
nieraz bardziej świecimy swoim
własnym światłem niż światłem
Ducha Świętego.

Człowiek bez Ducha Świętego nie może nic. Bez Ducha Świętego możemy się co najwyżej
izolować i zamykać: przed sobą,
przed innymi, przed Bogiem. Bez
Ducha Świętego – o czym przypomina św. Paweł w Pierwszym
Liście do Koryntian – nie możemy nawet powiedzieć, że Jezus
jest naszym Panem. Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy
się nawet dobrze pomodlić. Bez
Jego pomocy nic nie możemy.
Dlatego tak ważne jest, byśmy
tegorocznego Zesłania Ducha
Świętego nie przespali.
Rzadko to robię, ale dziś chcę
Cię do czegoś zachęcić: Spróbuj
ułożyć swoją własną modlitwę do
Ducha Świętego. Swoją osobistą.
Taką modlitwę serca, po którą
często będziesz sięgać. A jeśli zechcesz się podzielić nią ze mną,
prześlij ją na: recki@pijarzy.pl.
Przeczytam ją z wielką radością.
o. Piotr Recki SchP
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Czerwiec miesiącem Najświętsz ego Serca Pana Jezusa
O

d czego się
zaczęło?

W wielu przekazach można
przeczytać, że kult Bożego Serca
rozwijał się już od samego początku chrześcijaństwa, a jego
prekursorami była Maryja i apos
tołowie. Ich śladem podążali liczni święci, m.in. Antoni z Padwy,
Franciszek z Asyżu czy Katarzyna
ze Sieny. W Europie kult ten rozwinął się dzięki polskiemu jezuicie Kasperowi Drużbickiemu.
Postacią, która w pierwszym
rzędzie kojarzy się jednak z Najświętszym Sercem Pana Jezusa
jest św. Małgorzata Maria Alacoque – francuska zakonnica
z zakonu wizytek. Jej to Chrystus
z przebitym Sercem oplecionym koroną cierniową ukazał
się 80 razy w przeciągu 17 lat.
Podczas tych licznych objawień
zapewnił ją o swoim nieskończonym miłosierdziu wobec ludzi.

W trakcie jednego z objawień
s. Małgorzata Maria otrzymała od
Jezusa zadanie wydawałoby się
nie do wykonania. Chciał On, żeby
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony szczególnej czci Jego Serca. Pragnął,
aby właśnie w tym dniu przystępowano do Komunii Świętej
i składano uroczyste, publiczne
akty przebłagania, które miałyby
zadośćuczynić zniewagom, jakich ono
doznało podczas wy-

Rok 2020 wyjątkowym czasem
dla czcicieli Serca Jezusowego

W

fot. Wikimedia Commons

fot. Jarosław Zych

tym roku przypada 100. rocznica kanonizacji
św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz 100. rocznica
pierwszego zawierzenia losów naszej ojczyzny Najświęt
szemu Sercu Pana Jezusa. Miało to miejsce 27 lipca 1920 r.
na Jasnej Górze, w czasie, gdy bolszewicy stali u bram
Warszawy. W związku z tym aktem oddania papież Bene
dykt XV przysłał list, w którym napisał: „Nic stosowniej
szego nie mogliście podjąć celem naprawienia zła naszych
czasów, jak ulegając zachętom papieskim ojczyznę Waszą
poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Jego kult
święty w narodzie rozszerzać coraz więcej i więcej”. Wcze
śniej, bo w 1899 r., papież Leon XIII poświęcił Bożemu Ser
cu całą ludzkość.
Wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca
Pana Jezusa był św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin
też przypada na rok 2020. Wielokrotnie podkreślał on, że
„Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa”.

29,90

stawienia na ołtarzach. Było to
więc bezpośrednie wezwanie do
ustanowienia święta Serca Jezusowego i upowszechnienia jego
kultu w całym Kościele.

czerwiec?
Dlaczego

Niezwykle ważnym elementem kultu Najświętszego Serca
są nabożeństwa czerwcowe.
Ich pomysłodawczynią była wychowanka jednego z paryskich
klasztorów Aniela de SainteCroix, która uznała, że skoro maj
jest poświęcony Matce Bożej, to
czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. Ta propozycja
spodobała się zarówno jej wychowawczyni,
rówieśniczkom
oraz przełożonej klasztoru, jak
i paryskiemu biskupowi. Po pewnym czasie sugestia ta trafiła do
papieża, aż w końcu w 1873 r.
Pius IX zatwierdził nabożeństwo
czerwcowe.
Wybór czerwca nie był przypadkowy. Oprócz argumentu
przytoczonego powyżej, niebagatelne znaczenie miał też fakt,
iż to właśnie w tym miesiącu
w 1675 r. doszło do najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię Alacoque, a przede
wszystkim to, iż w czerwcu przypada święto Serca Pana Jezusa.
Zasadniczymi
elementami
nabożeństwa czerwcowego są:

ks. Józef Gaweł SCJ

„Najświętsze Serce”

Obietnice Jezusa

przekazane za pośrednictwem
św. Małgorzaty Alacoque czcicielom Jego Serca
fot. Wikimedia Commons

Ś

więto Serca
Jezusowego

34,90

adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego.

N

iegasnący kult
w sercach
Polaków

Za kard. Karolem Wojtyłą śmiało można nazwać Polskę drugą po
Francji ojczyzną czci Serca Jezusowego. To właśnie tu owo Serce
otaczane jest wielkim szacunkiem
przez wielu wierzących.
O Najświętszym Sercu pisał
jezuita o. Kasper Drużbicki jeszcze zanim doszło do objawień
w Paray-le-Monial. U schyłku
XIX w. kult ten przyjął się w Pols
ce tak mocno, że za sprawą
Apostolstwa Modlitwy na wielką
skalę zaczął się rozpowszechniać
zwyczaj poświęcania rodzin Bożemu Sercu. Akty te miały masowy charakter (krakowscy jezuici
do 1889 r. zarejestrowali 50 tys.
rodzin, a w latach 1889-1937 aż
607 tys. rodzin, które dokonały
tego poświęcenia).
Ponadto naród polski aż
cztery razy oficjalnie poświęco-

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 umieszczo
ny 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 pierw
sze 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.
no Sercu Jezusa. Pierwszy raz
odbyło się to 27 lipca 1920 r. na
Jasnej Górze. Gest ten miał uprosić ratunek dla naszej ojczyzny
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 pozostającej wtedy pod rządami
komunistów Polsce. Ostatni raz
zawierzono nasz kraj 1 lipca
2011 r. w Krakowie, w bazylice
Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojców Jezuitów.

Piękny, bogato ilustrowany album
będący niebywałą okazją, aby poznać
duchowość i dochodzenie do świętości
francuskiej wizytki św. Małgorzaty Marii
Alacoque. Czciciele Najświętszego Serca
znajdą w nim bogactwo informacji o kulcie i historii uwielbienia Bożego Serca,
zwłaszcza w naszym kraju. Autor – ksiądz
sercanin – odkrywa w nim owoce płynące z osobistego oddania się Sercu Jezusowemu, przybliża wagę adoracji, praktykowania pierwszych piątków miesiąca
czy odmawiania Litanii do Serca Pana
Jezusa, przypominając, że jest Ono drogą
i bramą naszego zbawienia.

14,90
ks. Józef Gaweł SCJ

„Tarcza najświętszego
Serca Jezusa”

Tarcza Najświętszwego Serca Jezusa
to mały obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa, który zawsze można
mieć przy sobie. Przypomina on, że Serce Boże jest naszą tarczą i obroną przed
grożącym nam niebezpieczeństwem. To
symbol miłości Chrystusa do każdego
z nas, a także – za przykładem św. Małgorzaty Marii – odpowiedzi, jaką powinniś
my dawać na tę Jego miłość.
W książeczce:
* historia powstania tarczy,
*
informacje o kulcie Najświętszego
Serca Jezusa,
*
cuda opatrznościowe wyproszone
przez Najświętsze Serce Jezusa.
Prezentem do książki jest specjalna
wersja tarczy Najświętszego Serca Jezusa, idealnie pasująca do każdego portfela. Noszenie jej stanowi potwierdzenie
naszego zawierzenia w opatrznościowe
działanie Najświętszego Serca Bożego.

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

Ś

łożył charytatywny bank),
pomagał ludziom podczas epidemii dżumy
dymieniczej w Wenecji,
a już po swojej śmierci
wstawiał się u Boga za Neapolitańczykami podczas zarazy
w 1656 r., kiedy każdego dnia
umierało z jej powodu 600-700
osób. Wtedy też w dzień jego
liturgicznego
wspomnienia
po raz pierwszy od dłuższego
czasu liczba ta wyniosła zero,
a niedługo później epidemia całkiem wygasła.
Kajetan
jest
szczególnie czczony
w Ameryce Południowej (jest patronem
Argentyny)
we
Włoszech, w HiszPosąg św. Kajetana przed bazyliką San Paolo
panii oraz w USA.
Maggiore w Neapolu
hb

fot. H. Bejda

Przez pandemię wielu z nas
straciło pracę. Warto zatem
uciec się do kogoś, kto może
nam pomóc w znalezieniu no
wej. Oprócz św. Józefa za bar
dzo skutecznego orędownika
bezrobotnych uznawany jest
także św. Kajetan z Thiene.
Włoch Kajetan z Thiene żył
na przełomie XV i XVI w. Był bardzo gorliwym kapłanem, zwanym „łowcą dusz”. Założył zakon
teatynów poświęcających się
głównie opiece nad chorymi
i ewangelizowaniu. Z wielką
ufnością powierzał się Bożej
opatrzności.
Warto dodać, że – jak podaje agencja CNA – ani ubóstwo,
ani zaraza nie były mu obce. Za
życia św. Kajetan bronił ubogich przed lichwiarzami (za-

Modlitwa do św. Kajetana
o pomoc w znalezieniu pracy

więty Kajetanie, który za życia nigdy obojętnie nie przechodziłeś obok
człowieka potrzebującego i zawsze z wielka gorliwością wspierałeś ubogich, chorych oraz wszystkich, których dotknęła jakakolwiek nędza, proszę
Cię i ja o pomoc w moim utrapieniu. Racz wstawić się za mną u Boga i wyprosić
mi łaskę znalezienia pracy. Ty, który tak wiele razy widziałeś z bliska ludzką biedę i ze wszystkich sił starałeś się pomagać ludziom nią dotkniętym, proś Pana
Boga, aby zachował od biedy mnie i moją rodzinę. Pomóż mi zwrócić moje kroki we właściwym kierunku i znaleźć odpowiednie dla mnie zatrudnienie. Uproś
mi łaskę spotkania na drodze moich poszukiwań dobrych i wrażliwych ludzi,
którzy mi pomogą i wesprą moje ludzkie wysiłki.
Proszę Cię także, abyś pomógł mi dostrzec głębszy sens tego doświadczenia,
jakie obecnie przeżywam, abym przez ten krzyż, który teraz niosę – krzyż niepokoju, niepewności i lęku o przyszłość – stał(a) się człowiekiem bardziej wrażliwym na potrzeby bliźnich i bardziej miłosiernym wobec ubogich i potrzebujących. Obym umiał(a) dzielić się tym, co posiadam, i zawsze właściwie korzystał(a)
z dóbr materialnych, nie przeceniając nigdy ich wartości w swoim życiu.
Módl się za mną, abym doznał(a) łaski, o którą tak usilnie proszę i abym razem z Tobą mógł/mogła z wdzięcznością wielbić miłosierdzie i dzielić się z ludźmi swoją radością z otrzymanego daru ku chwale Boga. Amen.

Święty Antoni z chlebem w dłoni
fot. H. Bejda

Wyłowiony z niego przez matkę
nie dawał najmniejszych oznak
życia. Zrozpaczona kobieta poprosiła wtedy o pomoc św. Antoniego. Obiecała, że jeśli przywróci jej synka do życia, ofiaruje
mu tyle chleba (lub pszenicy)
dla ubogich, ile dziecko ważyło.
Dziecko cudem ożyło, a matka
spełniła swoją obietnicę. I tak
właśnie narodziła się praktyka
przekazywania ubogim chleba
– a dziś ofiarowywania pieniędzy na pomoc dla nich – jako
formy wdzięczności za łaski
otrzymane za wstawiennictwem św. Antoniego.

przeciw wirusowi?
W prasie uznano ją za
skuteczną patronkę w walce
z epidemią, choć przesłan
ki, że kiedykolwiek właśnie
temu patronowała są dość
wątpliwe. Nie szkodzi. Może
jednak właśnie teraz – przez
(nieprzypadkową?) zbież
ność imienia i nazwy wirusa
– nadszedł na nią czas? Co
ważniejsze i tym razem pew
ne: jest symbolem wytrwa
nia w wierze!
Według tradycji i wielu legend św. Korona – czczona zarówno w Kościele zachodnim,
jak i wschodnim (w tradycji
greckiej znana jako Stefania)
– była chrześcijańską męczennicą. Została stracona za wiarę
razem z rzymskim legionistą
Wiktorem. Podobno miała wtedy zaledwie 16 lat. Oboje zginęli w II w. gdzieś na terenach
Bliskiego Wschodu – w Syrii lub
w Egipcie. Wiktor miał zostać
ścięty, a sławiąca jego męstwo
Korona (młodziutka żona jego
lub jego przyjaciela) – przywiązana do dwóch ugiętych
palm, które rozprostowując się,
w końcu ją rozerwały.
Relikwie św. Korony – poprzez Egipt, Cypr, Włochy – trafi-

ły do Feltre
( Włochy)
oraz do niemieckiego
Ak wizgranu
(jako
relikwie koronac yjne
przewiózł je
tam w 997 r.
Otton III).
Część relikwii trafiła
później
również do czeskiej Pragi.
Liczące ponad 1000 lat relikwie świętej znajdujące się
w Akwizgranie po odnowieniu
potężnego relikwiarza i ustaniu epidemii mają zostać wystawione do publicznej czci
w tamtejszej katedrze. Wspomnienie św. Korony przypada
14 maja. Czczona w Bawarii,
Austrii, Czechach patronuje
m.in. drwalom, rzeźnikom,
poszukiwaczom skarbów, pomaga w sprawach związanych
z pieniędzmi i w przypadku
różnorakich schorzeń. Może
pomoże nam także w walce
z wirusem? Prośmy ją o to!
Z pewnością nie odmówi!
hb

Recepta księdza Jakuba

Modlitwa za: www.resurrectionist.eu

Święty Antoni patronuje
ubogim. Powszechną kato
licką tradycją jest tzw. „chleb
św. Antoniego”. Do niedawa
na nie było kościoła, w któ
rym nie znajdowałaby się fi
gura świętego z nieodłączną
skarboną, do której wrzuca
no datki na ów „chleb”, bę
dący niczym innym jak ma
terialną pomocą dla ubogich.
Legenda głosi, że ma to
związek ze wskrzeszeniem małego chłopca – dwudziestomiesięcznego Tommasino, który
bawiąc się w kuchni, wpadł do
wielkiego gara z wrzącą wodą.

Święta Korona

Rzeźba św. Antoniego
z prawdziwym pieczywem w dłoni
w kościele farnym pw. św. Wojciecha
i św. Stanisława w Rzeszowie.
Stronę przygotował Henryk Bejda

„Przed
tabernakulum
możesz rozwiązać wszystkie
trudności. Wiele razy wy
starczy tylko tyle, aby stawić
czoło wielu niepewnościom
i trudnościom; wystarczy
tyle, aby powrócić do poko
ju serca” – nauczał „święty
Paweł XX wieku”, czyli bł. ks.
Jakub Alberione, założyciel
zgromadzenia
paulistów
i apostoł ado
racji euchary
stycznej.
Ksiądz Jakub przekonywał,
że naszym najlepszym doradcą jest sam... Jezus. Co więcej, nasz Pan bardzo chciałby
nam pomagać, ale musimy Go
o to poprosić. Na potwierdzenie tych słów włoski paulista
opowiadał: „Istnieją rzeczy
nadprzyrodzone, które możemy czerpać bezpośrednio
od Boskiego Mistrza. Dawno
temu czytałem o pewnym biskupie, który miał dzień pełen
zmartwień i nie mógł znaleźć
wyjścia dla rozwiązania tych
problemów, które spiętrzyły
się przed nim; a były to rzeczy poważne. Nieustannie

fot. Towarzystwo Św. Pawła / Wikimedia Commons,
GFDL, CC-BY-SA 4.0

myślał, rozważał, pytał o radę
itd. Potem wyszedł z domu
i idąc spotyka się z prostą kobietą, która go znała: «Gdzie
Pani była, dobra kobieto?”.
«Byłam w kościele na adoracji, nawiedziłam Najświętszy
Sakrament”. «A więc, cóż Pani
powiedział Jezus?”. «Zawsze
mi mówi rzeczy piękne, jednak dzisiaj powiedział mi coś,
czego nie zrozumiałam». «Co
takiego pani nie zrozumiała?».
«Jezus powiedział mi tak: ‘Proszą o radę wszystkich, a do
Mnie wcale nie przychodzą
prosić o światło’»”.
hb
(cyt. za: ks. Jakub Alberione, Stąd chcę
oświecać. Myśli eucharystyczne, Edycja św.
Pawła, Częstochowa 1997, str. 81-82).

fot. Wikimedia Commons

N a b r a k p r a c y – Kajetan!

