B E Z P Ł A T N A

G

A

Z

E

T

A

E

W

A

N

G

E

L

I

Z

A

C

nr 6 (59) czerwiec-lipiec 2020

Y

J

N

A

ISSN 1731-5344 nakład 200 000

Bł. Matka
Speranza
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Czy stanie się
dla polskich
wiernych jedną
z ulubionych
świętych?
7555

numer

Treść wiadomości:

MAT.RAFAEL.DN

my!
kuje
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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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Jestem z wami!

fot. M. Pabis

W 2020 r. wydaliśmy już sześć numerów „Dobrych Nowin”. Był i jest
to wciąż bardzo trudny czas
– czas pandemii koronawirusa.

przy naradzaniu się nad przyszłym
kształtem Europy i Niemiec, ktoś zwrócił
uwagę, że trzeba też uwzględnić opinię
papieża. Stalin zapytał wtedy: «Ile dywizji ma papież?». Oczywiście nie miał żadnej. Ale moc wiary okazała się siłą, która
na koniec w roku 1989 wytrąciła z równowagi sowiecki system siły i umożliwiła
nowy początek. Nie ulega wątpliwości,
że wiara papieża stanowiła istotny element w przełamaniu sił. I z pewnością
także tutaj widoczna jest owa wielkość,
która ujawniła się w przypadku Leona I i Grzegorza I. Pytanie, czy w tym
przypadku przydomek «wielki» przyjmie
się czy nie, pozostawmy otwarte. Prawdą jest, że w Janie Pawle II uwidoczniły
się nam wszystkim moc i dobroć Boga.
W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi
z powodu naporu zła, jest on dla nas
oznaką nadziei i otuchy. Drogi Święty Janie Pawle II, módl się za nami!”.

Proszę Was, pamiętajcie o „Dobrych Nowinach” i wspierajcie nas
swoimi ofiarami. Dzięki nim w sierpniu wydamy już siódmy w tym roku
numer naszej gazety.
Dobrych wakacji i do zobaczenia.
Małgorzata Pabis

ZOSTAŃ MECENASEM „Dobrych Nowin”
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.

fot. M. Pabis

fot. M. Pabis

MECENAS
800 egz.
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fot. M. Pabis
B E Z P Ł A T N A

Jan Paweł II – Święty,
ale czy Wielki?
Na to pytanie - w pięknym liście
na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
- odpowiedział jego następca – emerytowany papież Benedykt XVI:
„W ciągu prawie dwutysiącletniej
historii papiestwa tytuł «Wielki» przyjął
się tylko w odniesieniu do dwóch papieży: do Leona I (440-461) i do Grzegorza I (590-604). Słowo «wielki» ma
u obydwu wydźwięk polityczny, ale
w tym sensie, że dzięki sukcesom politycznym ukazuje się coś z tajemnicy
samego Boga. Leon Wielki w rozmowie
z wodzem Hunów Attylą przekonał go
do oszczędzenia Rzymu, miasta apostołów Piotra i Pawła. Bez broni, bez władzy
wojskowej czy politycznej, mocą swego
przekonania do wiary zdołał straszliwego tyrana namówić do oszczędzenia
Rzymu. W walce ducha z władzą duch
okazał się silniejszy. Grzegorz I nie odniósł żadnego podobnie spektakularnego sukcesu, ale mimo to potrafił kilka
razy ocalić Rzym przed Longobardami
– również on, przeciwstawiając władzy
ducha, odnosił zwycięstwo ducha. Gdy
zestawiamy historię tych dwóch papieży
z historią Jana Pawła II, podobieństwo
jest niezaprzeczalne. Także Jan Paweł II
nie dysponował żadną siłą militarną ani
władzą polityczną. W lutym 1945 roku,

Dziś, u progu wakacji, dziękuję
Wam za pomoc, za każdy gest życzliwości, list, telefon czy modlitwę.
Nade wszystko zaś składam serdeczne „Bóg zapłać” za wsparcie materialne. „Ziarnko do ziarnka i zbierze się
miarka” – głosi znane przysłowie. Tak
właśnie jest.

CZYTA J, WSPIERA J, EWANGELIZUJ Z NAMI CODZIENNIE!

fot. Roland von Bagratuni / Wikimedia Commons, GFDL, CC-BY-SA-3.0

nia dzieci i młodzieży, nie zgadzają się na ideologie uwłaczające
godności człowieka stworzonego na obraz Boży i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna. (...) Współczesne trudności
i wyzwania traktujemy jako próbę naszej wiary i naszej wierności
wobec Boga. Z największą więc
czcią kierujemy nasz wzrok ku
złocistej monstrancji niesionej
w uroczystej procesji od wawelskiej katedry aż do Rynku Głównego” – mówił w Krakowie abp
Marek Jędraszewski. Metropolita
krakowski zapewniał: „Niesiony
w procesjach eucharystycznych
Chrystus mówi swą niepojętą
dla ludzkiego rozumu obecnością: jestem prawdziwie Bogiem
z wami! Jestem z wami! Jestem
dla was! Zwłaszcza w sytuacjach
prób i najrozmaitszych trudności
– jestem z wami!”.

Udaje się nam trwać, co więcej, planujemy kolejne numery naszej gazety.
Listownie, e-mailowo czy telefonicznie docierają do nas sygnały, jak ważne
jest to, aby „Dobre Nowiny” nie zniknęły
z rynku wydawniczego. Wiemy, jak wielu Czytelników czeka, aż kolejny numer
dotrze do kościoła czy szpitala.

Drodzy Czytelnicy!

W uroczystość Bożego Ciała ulicami wielu miast i parafii
przeszły procesje eucharystyczne.
„Po rozpoczętych przeszło
30 lat temu wielkich przemianach, kilka miesięcy temu zupełnie niespodzianie pojawiła się
pandemia koronawirusa. W przestrzeni publicznej pragniemy cieszyć się teraz spotkaniami z innymi ludźmi. Dla bardzo wielu spośród nas dzisiejsza uroczystość
Bożego Ciała jest pierwszym po
długim czasie doświadczeniem
wspólnoty ludu Bożego. Czujemy, że naprawdę jesteśmy razem,
ponieważ z nami jest Chrystus
obecny w Najświętszym Sakramencie. Ale wiemy też dobrze –
zmagania o prawdziwą wolność
dla dzieci Bożych w Polsce, o pełne ich człowieczeństwo trwają
także dzisiaj. Z zewnątrz, spoza
naszego kraju, dochodzą groźby
wobec tych osób i instytucji, które, będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowa-
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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
7 czerwca br. do grona błogosławionych miał zostać
dołączony Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość została
przesunięta. Módlmy się o rychłą beatyfikację tego
wielkiego Polaka!

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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Bł. Matka Speranza
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Matka Speranza posiadała dar
rozmnażania jedzenia. Podczas
wojny wykarmiła 3 tys. osób...
kawałkiem chleba.

Odkrywamy postać jednej

z największych mistyczek XX w.
Czy Matka Speranza, mało znana w Polsce hiszpańska mis
tyczka, przewidziała wybór Karola Wojtyły na papieża?
Czy 13 maja 1981 r. pomogła ocalić Jana Pawła II? Czy to
ona przyczyniła się do wyniesienia na ołtarze s. Fausty
ny Kowalskiej? Czy wyprosiła dla poległych pod Monte
Cassino polskich żołnierzy łaskę nieba? Wreszcie czy to
prawda, że ta niepozorna, skromna i zawsze uśmiechnięta
zakonnica posiadała dar bilokacji, stygmatów, wglądu
w ludzkie serca i kontaktu z duszami czyśćcowymi?
– mówi „Dobrym Nowinom” José
María Zavala. – To pokrewna dusza Ojca Pio, która tak jak on miała stygmaty, rany Chrystusa na
dłoniach, stopach i w boku; rozmnażała jedzenie, wykarmiając
każdego dnia ponad 3 tys. osób
kawałkiem chleba w czasie drugiej wojny światowej w Rzymie
we Włoszech. To mistyczka, której w wieku trzynastu lat objawiła się św. Teresa z Lisieux i która
czytała w duszy Jacqueline Kennedy, wdowy po J.F. Kennedym.
Przyjechała do Collevalenzy na
północy Rzymu, gdzie stworzyła
wspaniałe sanktuarium Miłości
Miłosiernej i odkryła cudowne
źródełko, dzięki czemu miejsce
to zostało nazwane „włoskim Lourdes”. Doszło tam do licznych
uzdrowień i nawróceń, a pośród
nich także do cudu, który przyczynił się do beatyfikacji Matki
Sperazy w 2014 r.”.

N

a te intrygujące
pytania twierdząco – bez cienia wahania – odpowiada biograf bł. Speranzy José María Zavala.
Jeśli ma rację, to zapewne
już wkrótce możemy się spodziewać wybuchu zainteresowania życiem tej wyjątkowej
mistyczki, a ona ma szansę dołączyć do grona ulubionych przez
Polaków świętych. Tak było
choćby ze św. Ritą czy ostatnio
z czekającym jeszcze na wyniesienie na ołtarze o. Dolindo.
Może się tak stać tym bardziej,
że sensacyjna książka Zavali

opisująca dogłębnie życie Matki Speranzy właśnie ukazała się
w Polsce.

Dary mistyczne

Matka Speranza pochodziła
z Hiszpanii, ale większość życia

spędziła we Włoszech.
Dziełem jej życia było
głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia. Założyła Zgromadzenia Sióstr
i Synów Miłości Miłosiernej oraz doprowadziła do
powstania sanktuarium Miłoś
ci Miłosiernej w Collevalenzie.
Ale tym, co czyni ją wyjątkową,
są liczne dary mistyczne, które
otrzymała od Boga. Dość powiedzieć, że przyjaźniła się ze
św. Ojcem Pio, tyle że ich spotkania odbywały się... dzięki darowi
bilokacji obydwojga mistyków.
„Książka o Matce Speranzie
była dla mnie wielkim odkryciem

Przełom w procesie
s. Faustyny

Wierni w Polsce zapewne
nie zdają sobie sprawy, jak wiele łączyło bł. Speranzę z naszą
Ojczyzną. W 1964 r. doszło do
spotkania hiszpańskiej mistyczki z Karolem Wojtyłą. Był to czas,
gdy biskup z Krakowa zmagał się
z odmową Świętego Oficjum co
do uznania zgodności z nauką
Kościoła Dzienniczka s. Faustyny
i rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego tej krakowskiej zakonnicy. Ale Matka Speranza, dzięki
mistycznym darom, wiedziała
więcej. Wskazała przyszłemu papieżowi, by jeszcze raz przyjrzano się tłumaczeniu Dzienniczka,

sugerując, że wkradły się tam
błędy. Biskup Wojtyła skorzystał
z rad. Jak się okazało, był to przełom w zatwierdzeniu Dziennicz
ka i rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny.
Zavala, który jest także biografem św. Ojca Pio, a nawet wyreżyserował popularny również
w polskich kinach film Tajemni
ca Ojca Pio, twierdzi, że do Matki Speranzy po radę skierował
Karola Wojtyłę sam stygmatyk
z Pietrelciny. Kilka miesięcy po
spotkaniu z krakowskim biskupem zakonnica wyraziła przekonanie, że wróci on kiedyś do
Collevalenzy jako... papież.
U Matki Speranzy bywał też
kard. Stefan Wyszyński. W 1963 r.
ofiarował jej obrazek Matki Bożej
Częstochowskiej, który już na zawsze zawisł na ścianie jej celi.

Zamach i ofiara
krwi

Los polskiego papieża szczególnie leżał na sercu Matce Speranzie. 13 maja 1981 r. już o drugiej w nocy mistyczka doznała
potężnego ataku bólu połączonego z silnym krwotokiem.
„Siostry zdecydowały się zadzwonić po jej osobistego lekarza Tomaso Bacarellego, który,
kiedy przyjechał, złapał się na
głowę – relacjonuje dramatyczne
wydarzenia tamtego dnia Maria
Isabel Matarazzo, dokumentalistka życia błogosławionej. – Obok
Matki Speranzy leżało pięć ręczników nasiąkniętych krwią. Zakonnica była bardzo blada. Lekarz powiedział, że należy natychmiast
przeprowadzić transfuzję krwi,

Jan Paweł II z Matką
Speranzą w Collevalenzie
podczas pielgrzymki
dziękczynnej za uratowanie
życia z zamachu
aby uniknąć śmierci. Kiedy jednak
zaczęto badać krew, okazało się,
że poziom czerwonych krwinek
był absolutnie w normie. Jedyną
pewną rzeczą było to, że Matka
Speranza nie przestała wymiotować krwią do czasu, aż dowiedziała się, że minęło zagrożenie
życia Jana Pawła II”.
Nie ma wątpliwości, że hiszpańska zakonnica wiedziała
wcześniej, co się wydarzy i że
Ojciec Święty po zamachu straci mnóstwo krwi, co zagrozi
jego życiu. Mistyczka przyjęła
zatem tę formę cierpienia, ofiarowując je w intencji uratowa-

nia Jana Pawła II. Wydaje się, że
sam papież również wiedział,
co w dniu zamachu wydarzyło
się w Collevalenzie. Na miejsce
swojego dziękczynienia Bogu
po uratowaniu życia wybrał bowiem właśnie sanktuarium Miłości Miłosiernej, gdzie spotkał
po raz drugi Matkę Speranzę.

Matka Speranza
na Monte Cassino

Z Matką Speranzą i Polską
wiąże się jeszcze jedna niezwykła historia. Przyszła błogosławiona w 1951 r. odwiedziła Mon-

Drodzy polscy Przyjaciele!
Zachęcam Was, abyście odkryli bratnią duszę Ojca Pio – Matkę Speranzę z Mursji, z Hiszpanii, która przez wiele lat żyła we
włoskiej Collevalenzie i która czytała w duszy człowieka, patrząc
mu tylko w oczy. Ta prosta kobieta nigdy nie ukończyła szkoły,
ale była oświecona przez Ducha Świętego. Dlatego też zapraszam Was, kochani Przyjaciele, do przeczytania tej książki, która
zmieniła także moje życie. Niech Bóg Was błogosławi.
José María Zavala,
autor biografii
Matki Speranzy

te Cassino. Obdarzona niezwykłą
empatią zakonnica tak wzruszyła
się historią polskich żołnierzy, że
nad ich grobami prosiła Boga,
by dusze tych przebywających
jeszcze w czyśćcu Pan zabrał do
nieba. Świadkiem tego wydarzenia był towarzyszący zakonnicy
w podróży o. Alfredo, który następnie tak zaświadczył:
„Byłem z Matką, gdy weszła
w ekstazę i zaczęła rozmawiać
z Jezusem, prosząc, aby zabrał do
siebie dusze, za które tak wiele
modliła się poprzedniego dnia.
Słyszałem, jak mówiła do Niego:
«Panie, czekam na Ciebie w czasie przeistoczenia». I rzeczywiście, w momencie podniesienia
Świętej Hostii zauważyłem, że
uważnie wpatrywała się w jakiś
odległy punkt. Pozwoliła mi dotknąć swojej twarzy; stwierdziłem, że była lodowata. Po chwili
dał się słyszeć jej urywany oddech i odzyskała świadomość.
Zaczęła dziękować Bogu za Jego
nieskończoną dobroć. Po Mszy
spytałem, dlaczego była tak
zmarznięta. Wtedy powiedziała mi, że chwilę wcześniej była
w czyśćcu i widziała, jak wszystkie te dusze szły do raju”.

Także wielu Polaków żywi kult do
bł. Speranzy, jak również pielgrzymuje do sanktuarium i cudownego źródełka w Collevalenzie.
Pełna biografia Matki Speranzy,

która po raz pierwszy ukazała się
w Polsce, zapewne przyczyni się
do jeszcze większego rozkwitu
przyjaźni polskich wiernych z tą
niezwykłą mistyczką...
fotografie: collevalenza.it

Przyjaźń ze świętą

Matka Speranza zmarła 8 lutego 1983 r. Jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II rozpoczął się
proces wyniesienia jej na ołtarze.
Błogosławioną została ogłoszona
w 2014 r. Świadectwa tysięcy cudów wypraszanych przez nią tak
za życia, jak i po jej śmierci sprawiają, że rzesze wiernych otaczają ją szczególną miłością i za jej
pośrednictwem szturmują niebo.

Książkę można zamówić

w ofercie specjalnej dla Czytelników
„Dobrych Nowin”. Szczegóły na str. 9.

fot. M. Pabis
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Błogosławieni to znaczy szczęśliwi
Z o. Tarsycjuszem Bukowskim, bernardynem, rozmawia Małgorzata Pabis

„Błogosławcie, a nie złorzeczcie”, „Błogosławcie,
a nie przeklinajcie” – takie
nakazy czytamy w Biblii. Co
one oznaczają w praktyce?

W

szystkie polecenia, które Chrystus przekazywał
w nauczaniu, a dzisiaj przekazuje je w Jego imieniu Kościół, są
nie tylko wezwaniem do przestrzegania zasad, czy nakładają
pewne ograniczenia na wierzących. Przede wszystkim wiara
polega na łączności z Bogiem,
na komunii z Nim. Specjalnie
używam tego słowa, które odnosimy także do przyjmowania Najświętszego Sakramentu
– trwanie w komunii z Bogiem
sprawia, że coraz bardziej i lepiej Go poznajemy. Codzienna
łączność z Nim na modlitwie
przemienia nas, zmienia nam
myślenie, „prostuje krzywe drogi”. Skoro więc w duchowy sposób jesteśmy coraz bliżej Boga,
nie możemy pozostać na Niego
obojętni – musimy być coraz
bardziej do Niego podobni. Wielu świętych opisuje ten moment
w swoim życiu jako niesamowity zachwyt wszechmocą Boga
i jednocześnie zdanie sobie
sprawy z ohydy grzechu samego w sobie. Człowiek zaczyna
się orientować, że robił straszne głupstwa, lekceważąc Boga
i Jego miłość, a bardziej wierząc
pokusom i w konsekwencji często im ulegając. Podsumowując, kto spotkał Boga osobiście,
w głębinach własnej duszy, chce
być jak On, a więc chce dobra dla
każdego człowieka: i dla siebie,
i dla innych. Taki człowiek błogosławi każdego, czyli życzy mu
samego dobra.

Kto może błogosławić i kogo?

W

znaczeniu pragnienia
i życzenia komuś dobrze,
błogosławić nie tylko może, ale
powinien każdy. Święty Paweł
mówi, żeby zło zwyciężać do-

brem. Kiedy złem odpłacamy
za zło, ono się tylko pomnaża
i nie ma w tym żadnej korzyści,
wręcz przeciwnie, ponosimy
stratę zarówno duchową, jak
i następuje pęknięcie w relacjach ludzkich. Owszem, ktoś
może powiedzieć: „Ale mi nie
zależy ani na dobru, ani na relacji z tym człowiekiem” – tutaj
trzeba sobie zadać pytanie: dlaczego? Nie chodzi o to, by nagle
uznać za przyjaciela np. kogoś,
kto świadomie nas skrzywdził,
ale taka sytuacja może być okazją do własnej przemiany – dlaczego to mnie tak dotknęło?
Poza tym błogosławieństwo jest udzielane w naszych
rodzinach i w kontaktach międzyludzkich. Rodzice błogosławią narzeczonych tuż przed
ceremonią ślubną, prymicjanta
przed jego pierwszą Eucharystią. Często błogosławimy siebie nawzajem przed wyjściem
z domu lub przed ważnymi
sprawami, które są przed nami.
Czynimy wtedy krzyżyk kciukiem na czole.
Istnieje w końcu błogosławieństwo, którego udzielają
duchowni na zakończenie obrzędów liturgicznych lub nabożeństw, a czynią to zawsze
w imię Boga w Trójcy Jedynego.
Prawa ręka kapłana wyciągnięta
do błogosławieństwa i czyniąca
nad wiernymi znak krzyża świętego wiąże się z błogosławieństwem Boga, ponieważ kapłan
sprawuje to w Jego imieniu.
Mówimy czasem, że Chrystus
korzysta z rąk czy ust księdza.
Są błogosławieństwa wiążące się z konkretnymi łaskami,
np. błogosławieństwo prymicyjne, które wiąże się z odpustem zupełnym (oczywiście
jeśli przyjmujący je spełnia warunki odpustu), lub papieskie
błogosławieństwo Urbi et Orbi
udzielane przez Ojca Świętego
na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, do którego także przywiązany jest odpust.

Jakie znaczenie ma błogosławieństwo? Czym ono jest?

Ł

acińskie słowo „benedicere”
składa się z dwóch innych:
„bene”, co oznacza „dobrze”, i „di

cere”, czyli mówić. To jest właśnie
znaczenie
błogosławieństwa
– dobrze mówić oraz dobrze komuś życzyć. Błogosławieństwo
polega także na tym, że dobrze
o kimś mówię. Jest dzisiaj wiele
słów, które nie tylko nie są zgodne z prawdą, ale często są wręcz
nieprawdą o kimś lub oszczer-

– niech Pan Cię strzeże, niech rozpromieni oblicze swe nad tobą
i obdarzy pokojem... Czy jest coś
piękniejszego?

A gest wkładania rąk na
głowę?

G

est wkładania rąk na głowę
jest także gestem oznacza-

wołującym Ducha Świętego, gestem uzdrawiającym, gestem
posłania, ale również gestem
przebaczenia. Mówiąc jednak
o tym, że widzimy czasem osoby
świeckie, które wyciągają ręce
nad kimś, np. podczas modlitwy wstawienniczej, nie myślimy
o sakramentalnym używaniu
tego znaku, a o podejściu braterskim czy rodzicielskim i właśnie
wtedy wiąże się z życzeniem dobrze tej osobie.

Kazanie na Górze mówi,
kto jest „błogosławiony”.
Czy na Boże błogosławieństwo trzeba „zapracować”?

W

fot. Wikimedia Commons

stwem. Dosyć popularne stały się ostatnio tzw. fake newsy,
które podają opinii publicznej
nieprawdę. Papież Franciszek
bardzo stanowczo sprzeciwił się
tego rodzaju wypowiedziom.
Dlatego powinniśmy jak najwięcej dobrze mówić, właśnie dobrem reagować na zło.
Znane jest tzw. błogosławieństwo Aaronowe z Biblii: „Niech cię
Pan błogosławi i strzeże. Niech
Pan rozpromieni oblicze swe
nad tobą, niech cię obdarzy swą
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tego błogosławieństwa
używał św. Franciszek z Asyżu. Ale
zobaczmy, z czym ono się wiąże

jącym błogosławieństwo, szczególnie, kiedy jest ono udzielane
indywidualnie przy jakiejś ważnej okazji, ale nie tylko. Kapłani,
biskupi, używając uroczystszej
formy błogosławieństwa, również wyciągają ręce nad ludem,
to znaczy przyzywają opieki
Boga. Przy chrzcie kapłan kładzie
rękę na głowie osoby przyjmującej chrzest po modlitwie z egzorcyzmem, a więc uwalniającej od
zmazy grzechu pierworodnego.
Również przy spowiedzi kapłan,
wypowiadając formułę rozgrzeszenia, wyciąga rękę. Podobnie
dzieje się w wielu innych miejscach. Gest wyciągniętej ręki ma
wiele znaczeń – jest gestem przy-

powszechnym użyciu,
np. przy składaniu życzeń,
mówimy często, ze życzymy komuś Bożego błogosławieństwa.
Ale nie odczytujemy tego w ten
sposób, że Pan Bóg nie błogosławi, chyba że Go poprosimy.
W tych słowach chodzi bardziej
o nasze ludzkie otwarcie się na
Boże dary. Innymi słowy, życzę Pani, aby zawsze była Pani
otwarta na Boże natchnienia
i łaski. Czyli to my ciągle mamy
siebie zmieniać, otwierać na
Boga, a więc to zależy bardziej
od nas, czy dary, które Pan Bóg
przygotował, chcemy przyjąć,
czy jesteśmy otwarci na to, co
On chce dla nas, a nie na to, co
sami wymyśliliśmy, że będzie
dla nas dobre. Przecież to Bóg
wie, czego nam potrzeba.
Chrystus w Kazaniu na Górze
mówi, że błogosławieni są cisi,
ubodzy w duchu, smutni, miłosierni... Ktoś może powiedzieć,
że to nielogiczne – takie „słabe”
– jak by to powiedzieli młodzi.
Jak można za szczęście uznawać np. smutek? Tak, to będzie
niezrozumiałe dla każdego, kto
nie próbuje pojąć takich spraw
po Bożemu. Błogosławieni to
znaczy szczęśliwi, czyli szczęśliwi są wszyscy, którzy porzucili
sposób myślenia świata, a przejęli kategorie myślenia Królestwa Bożego. Bardziej zależy im
na dobru ducha niż na dobrach
materialnych, co nie znaczy, że
przestali z nich korzystać, ale
swój skarb ulokowali w niebie.

Dziękuję za rozmowę.
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Skorzystajmy z jubileuszowego odpustu

Święty o. Anioł z Sycylii

5 maja rozpoczął się rok
jubileuszowy 800-lecia śmierci karmelity, św. o. Anioła
z Sycylii. Wierni, którzy będą
uczestniczyć we Mszy Świętej
w kościele karmelitańskim,
mogą uzyskać odpust zupełny po spełnieniu szczególnych
warunków. Ojcowie z Zakonu Braci Najświętszej Maryi
z Góry Karmel zachęcają też do
przesyłania intencji do wspólnej modlitwy. Już niebawem
rozpocznie się peregrynacja
relikwii św. o. Anioła po klasztorach karmelitańskich.
Pomimo upływającego czasu
żyjący przed wiekami karmelita
wciąż opiekuje się tymi, którzy
przyzywają Jego wstawiennictwa.

Przykładem mogą być wydarzenia z 1656 r., kiedy to mieszkańcy Europy doświadczyli jednego
z najtragiczniejszych momentów
w historii swoich krajów. „Przechodząca przez kolejne państwa
dżuma zdziesiątkowała miasta
i wioski. Symbolem tamtych wydarzeń stał się charakterystyczny
ubiór ochronny noszony przez lekarzy w czasie epidemii, z maską
w kształcie dziobu, gdzie wkładano
wonne olejki tłumiące fetor rozkładających się zwłok. Tragedia całej
Europy sprawiła, że ludzkość szukała pomocy w medycynie, a Kościół błagał Boga o miłosierdzie.
Mieszkańcy Neapolu w tym czasie
zanosili pokutne pieśni, przyzywając wstawiennictwa św. o. Anioła

i oddając mu przyszłość swojego
kraju. Kiedy epidemia ustała, wierzono, że z nieba przyczynił się do
tego święty karmelita, który ponad
430 lat wcześniej zginął śmiercią
męczeńską” – opowiada karmelita
o. Karol Amroż.
Jak
podkreślają
ojcowie
karmelici, choć wydaje się, że
św. o. Anioł to postać z dawnych
czasów, to jego miłość do Chrys
tusa i gorliwość w głoszeniu
Ewangelii może być inspiracją dla
ludzi żyjących w XXI w. „Odkryjmy
na nowo tę postać stojącą u fundamentów Zakonu Karmelitańskiego, który od wieków, przez realizowanie swojego posłannictwa
służy Bogu i drugiemu człowiekowi” – zachęcają.

Więcej informacji o św. o. Aniele znajduje się na stronie internetowej https://aniol.karmelici.pl.
Tam też można wysłać swoją intencję, która będzie ofiarowana podczas Mszy Świętej sprawowanej
każdego 5. dnia miesiąca za czcicieli św. o. Anioła.
Zgodnie z dawną tradycją w dniu poświęconym św. Aniołowi błogosławiono gałązki wierzby. Wiara
ludu przypisywała im moc, która miała ochronić domy i pola przed niebezpieczeństwami.

Anioł urodził się w 1185 r. w Jerozolimie. Po śmierci rodziców wraz z bratem wstąpił do klasztoru na Górze Karmel
i tym samym stał się jednym z pierwszych karmelitów. Po
przyjęciu święceń kapłańskich przełożeni posłali go, by głosił kazania po całej Europie. Szybko stał się bardzo sławny za
sprawą cudownych uzdrowień, które miały miejsce za jego
wstawiennictwem. W 1218 r. został wysłany do Rzymu, aby
przedłożyć papieżowi Honoriuszowi III nowe konstytucje zakonne. Dał się wówczas poznać jako znakomity kaznodzieja.
W 1220 r. św. Anioł chciał nawrócić katarskiego rycerza,
napominając go za jego niemoralne życie. Spowodowało to
złość rycerza, który zabił o. Anioła na Sycylii. Świętego karmelitę pochowano w nowo wybudowanym kościele Matki
Bożej, a jego grób wkrótce zasłynął licznymi cudami. Kult
o. Anioła zatwierdził papież Pius II w 1459 r.

Uratowali jej życie
Ana Maria Lourdes Valverde Cueva to
świadek życia franciszkańskich męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Poznała ich w Pariacoto,
gdzie misjonarze posługiwali. Dziś mieszka
w Stanach Zjednoczonych. W trudnych momentach życia przyzywa ich pomocy i – jak
sama mówi – zawdzięcza im życie.
Cud, którego doświadczyła Cueva, wydarzył się już po jej przyjeździe do USA. „Mieszkam obecnie na wsi, w stanie Maryland. Pewnego wieczoru, a właściwie nocą, bo już było
ciemno, prowadziłam samochód, przejeżdżając przez dość spokojne miasteczko, spokojną
drogą, praktycznie bez aut. Nagle na drodze
z ograniczeniem prędkości do 30 mil/h pojawił
się z boku samochód pędzący w moim kierunku z prędkością ok. 70-80 mil/h. Działo się to
tak szybko, że nie byłam w stanie nic zrobić:
ani zwolnić, ani przyśpieszyć, więc uderzył we
mnie z całym impetem. Pamiętam jednak, że
nagle, gdy zobaczyłam, jak rozpędzone auto
zbliża się do mojego samochodu, nie wiadomo
skąd pojawiła się w mojej głowie myśl: «Ojcze
Michale i Zbigniewie, ratujcie mnie!» – wyznaje
kobieta. – Właściwie to krzyknęłam w ten sposób, wzywając ich na pomoc. Potem pamiętam
tylko, że otworzyłam oczy i nie widziałam ni-

czego poza tym, że siedzę w kompletnie zniszczonym samochodzie.
Chwilę potem podbiegł
do mnie jakiś mężczyzna, który z przerażeniem w oczach zobaczył
mnie płaczącą i zapytał,
jak się czuję. I po chwili,
patrząc na mnie, dodał:
«Nie mogę uwierzyć, że
nic ci się nie stało!». Potem przyjechała policja
i każdy powtarzał to
samo, że to jakiś cud.
Zabrano mnie jednak do szpitala, ale i tam
stwierdzono, że naprawdę
nic mi nie jest. Prześwietlano
mnie, szczegółowo badano
i nic. Absolutnie nic! Karoseria
mojego samochodu została
zupełnie zniszczona, wszystkie szyby powypadały, a ja cała
i zdrowa!” – dodaje.
Opr. na podstawie materiałów
Biura Promocji Kultu bł. Michała Tomaszka
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
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Nigdy nie jesteśmy sami

49,90
Dla naszych
Czytelników

S

Świętość 2.0

Na pogrzeb przyszła nie
tylko rodzina, przyjaciele, wychowankowie i znajomi. Pojawili się także ci, których drogi
w pewnym momencie życia
skrzyżowały się z drogą Filippo.
Wielu z nich to niewierzący, lecz

Bez Boga nie ma Kościoła

poglądając na przerzedzone kościel
ne ławki, wiek osób uczestniczących
w Mszach Świętych, a także analizu
jąc wyniki badań uczestnictwa w prakty
kach kościelnych, widzimy, że coraz więcej
młodych osób w Polsce opuszcza Kościół.
Tak często słyszymy ich „nie” dla Kościo
ła katolickiego, bo: „polityka z ambony”,
„pedofilia księży”, „brak reakcji biskupów”.
Nie twierdzę, że tego nie ma, ale czy aby
na pewno to jest powodem zaistniałej sy
tuacji? Czy tak łatwo odciągnąć dzieci od
Kościoła Matki? Czy polityczna kłótnia
przy rodzinnym obiedzie powoduje, że się
z niej wypisujemy? Czy rezygnujemy z na

szych rodziców uwikłanych w alkoholowy
nałóg? Czy problem jest w rodzinie, Ko
ściele czy raczej w nas? Całkiem niedawno
jeden z kandydatów na prezydenta wzy
wał, aby opustoszały kościoły, w których
Jezus jest członkiem pewnej partii. Nie tak
łatwo jest wierzącego odciągnąć od Koś
cioła, a jeśli już coś sprawi, że oddali się on
od Niego, to jest to jego własny grzech. Je
żeli ktoś odchodzi od Pana Boga, to i od
chodzi od Kościoła, nie może być inaczej.
Kościół to przecież mistyczne ciało Jezusa
Chrystusa, którego my jesteśmy członka
mi. Konsekwencja zaniku łączności du
chowej z Bogiem jest oczywista – brak tej

poruszeni świadectwem życia
młodego mężczyzny. Dzień
później biskup Nowary Franco
Giulio Brambilla powiedział:
„Jego zbyt krótkie, trzydziestoletnie życie to «piąta ewangelia», historia, którą realizował
wokół Eucharystii Jezusa i ku
pasji dzieci oratorium, obrazowi prostego, autentycznego
chrześcijanina, pełnego entuzjazmu i życia”.
I to życie oparte na wartoś
ciach katolickich przypominają
dziś jego znajomi, którzy założyli stowarzyszenie i stronę internetową poświęconą Filippo.
Zamieszczają na niej wspom
nienia: „Ta siła do przyjęcia
choroby nie zjawiła się od razu
w czasie, kiedy zachorował. To
był owoc tego, co budowało go
całe życie” – dodaje przyjaciel
Andrea Pisano. Choć, jak mówi
Anna, nie zawsze było łatwo,
ponieważ w 2005 r. Filippo ciężko przeżył rozwód rodziców, to
jej mąż czerpał siłę z Eucharystii,
ze wspólnoty, w której wzrastał,
z oratorium, które było jego
drugim domem. Później praca
z dziećmi w placówce stała się
nawet jego pierwszym domem.
Tam zostawiał swoje serce.
„Filippo miał zawsze na uwadze drugiego człowieka. Nikt przy
nim nie czuł się pominięty” – podkreśla kobieta i przywołuje porównanie, jakiego użył ks. Fabrizo,
opisując te trzy tygodnie jej męża:

„Aby przygotować się na zimę,
trzeba wcześniej zebrać drewno
na opał. Nie można jednak tych
przygotowań odłożyć na samą
zimę. Drewno trzeba zgromadzić
wcześniej. Filippo przez swoje
życie przygotowywał się na ten
trudny czas, który miał nadejść”.
„Myślę, że Filippo bardzo wcześnie zrozumiał, że jest po prostu
ukochanym dzieckiem Boga i to
pozwoliło sprostać próbie, jaka na
niego i na nas przyszła” – podsumowała Anna.
Filippo Gagliardi wskazał,
w jaki sposób dobrze wykorzystać swoje życie, cieszyć
się nim i dzielić radością wiary. Dziś jego świadectwo porusza wielu Włochów, tak jak
świadectwa bliskich naszym
czasom innych młodych ludzi:
Chiary Corbelli Petrillo, młodej
mamy, Carlo Acutisa, nastoletniego informatyka czy Matteo
Fariny, których procesy beatyfikacyjne już się rozpoczęły.
ag

29,90

Nowość
Bł. Matka
Speranza

Już na DVD!

RAFAEL, 140x200,
s. 464, miękka

Nieplanowane (DVD)
Kinowy hit, który przyniósł wspaniałe owoce! Znakomicie zrealizowana historia nawrócenia Abby Johnson, byłej dyrektorki kliniki aborcyjnej, po projekcji której tysiące kobiet
na świecie zrezygnowało z aborcji. Jeden z najważniejszych filmów XXI wieku, który
powinien być w każdej domowej filmotece.
Rafael, czas trwania filmu: 112 min

14,90

34,90

Dla naszych
Czytelników

Dla naszych
Czytelników

Nowość
Jubileuszowy
różaniec pamiątkowy

9,90

100-lecie Cudu nad Wisłą

Dla naszych
Czytelników

ks. Tomasz Kancelarczyk
fizycznej, wiążącej się z naszą obecnością
na Eucharystii. Jeżeli ktoś w sposób dobro
wolny uczestniczy w grzechu i decyduje się
na życie w nim, to nie może jednocześnie
uczestniczyć w sakramentalnej zażyłości
z Bogiem. Mam tu na myśli życie w wol
nych związkach, rozbijanie małżeństw,
kolejne związki rozwodników, wewnętrz
ną zgodę na zabijanie nienarodzonych
i in vitro, poglądy LGBT. Właśnie to wszyst
ko „wygania” ludzi z Kościoła. Wybór nie
malże instytucjonalnego grzechu kłóci
się z wyborem nie tylko instytucji Kościo
ła, lecz także samego Jezusa Chrystusa.
A co na to kochający Bóg? Dalej kocha ca

39,90

Bł. Speranza,
mistyczka
i stygmatyczka, to
bliźniacza dusza
Ojca Pio. Jak
twierdzi jej biograf, miała swój
udział w ocaleniu
życia Jana Pawła II z zamachu na
placu św. Piotra.
Posiadała
nadzwyczajne
zdolności: dar
bilokacji, wgląd
w ludzkie serca,
kontakt z duszami
czyśćcowymi.

Każdy
różaniec
posiada
certyfikat

łym sobą, bo gdzie
wzmógł się grzech,
tam jeszcze ob
ficiej roz
lała się
łaska.

24,90
Wygodne
jutowe
etui

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

W

iadomość o chorobie
była ogromnym zas
koczeniem dla trzydziestoletniego Filippa Gagliardiego i jego żony Anny.
Młode, szczęśliwe małżeństwo
z niespełna rocznym stażem
oczekiwało na narodziny synka.
Filippo i Anna poza pracą zawodową byli pełnymi pasji wychowawcami i animatorami w oratorium św. Wiktora w Verbanii
we włoskim Piemoncie.
Nagłe pogorszenie samopoczucia, silne bóle, płyn gromadzący się w jamie brzusznej i pilne skierowanie na oddział onkologiczny na badania w pierwszych chwilach wzbudziły lęk
młodych ludzi. Do szpitala
przyjechał natychmiast ks. Fabrizo Corno, przyjaciel i kierownik duchowy Filippa i jego żony
Anny, który właśnie przebywał

przyjdzie. Jak wspomina, oboje
rozumieli, że to jest nowotwór.
Obawy potwierdziła wstępna
diagnoza. To był bardzo rzadki nowotwór żołądka z rodzaju
neuroendokrynnych. Mężczyz
na zmarł 11 września 2013 r.,
a 25 dni później urodził się jego
synek Luca.
Choroba i odejście Filippo
były dla jego rodziny, znajomych i przyjaciół niezwykłym
doświadczeniem. „W pokoju
szpitalnym, w którym przebywał chory, oddychało się życiem, uśmiechem, żartami. Nie
czuło się oddechu śmierci czy
smutku, mimo tej choroby”
– wyznaje we wspomnieniach
przyjaciel mężczyzny Valter
Mosini. W czasie spotkania
z włoską dziennikarką ks. Fabrizio, mówiąc o historii Filippo,
powiedział: „Widziałem mężczyznę, który żył jak prawdziwy
chrześcijanin, a później potrafił
pokazać, w jaki sposób umiera
się po chrześcijańsku. Były to
bardzo trudne i jednocześnie
piękne trzy tygodnie”.

Dla naszych
Czytelników

Nieznane cuda
bliźniaczej duszy
Ojca Pio
fot. Associazione „Pippo c’è” – Filippo Gagliardi

fot. Associazione „Pippo c’è” – Filippo Gagliardi

„Znajdźcie w Jezusie skałę, w której będziecie mogli zakotwiczyć, aby nie zmio
tły was trudności życia” – mówił Filippo Gagliardi. Ten młody człowiek umoco
wał swoją kotwicę w Chrystusie i odważnie stawił czoła sztormowi, który nad
szedł. Trzy tygodnie choroby Filippa były dla jego rodziny i przyjaciół świadec
twem wielkiej, pięknej wiary.
z pozostałymi animatorami oratorium na wakacjach.
Przyjaciele rozpoczęli szturm
modlitewny o zdrowie mężczyz
ny. Dzieci i młodzież z oratorium gromadziła się na adoracji
Najświętszego Sakramentu jak
zwykle w kaplicy ośrodka, która teraz okazała się zbyt mała,
więc adorację przeniesiono
do kościoła. Wszyscy przesyłali
Filippo wiadomości ze wsparciem i trwali w oczekiwaniu na
powrót do zdrowia. Ksiądz Fabrizo pozostawił na stoliku przy
łóżku chorego Najświętszy Sakrament. I gdy wieczorem przesłał przyjacielowi wiadomość
SMS z pytaniem: „Jak poszła
rozmowa z Szefem?”, niebawem
otrzymał odpowiedź: „Na początku chciałem ci powiedzieć,
że słabo, ale później zrozumiałem, że On kładzie taki krzyż
na ramiona tego, kto może go
unieść, a więc postanowiłem
zaufać i zawierzyć”.
Oczekiwanie na diagnozę nie
było łatwe, jak wspomina w jednym z wywiadów dla włoskiej
telewizji żona Filippo. W pierwszej chwili młodzi małżonkowie
stawiali pytania: „Dlaczego my?”,
„Dlaczego teraz, kiedy oczekujemy na dziecko i jesteśmy szczęśliwi? Żyliśmy zgodnie z przykazaniami Boga...”. Ale jak wyjaśnia
Anna, to trwało chwilę, po czym
wewnątrz usłyszeli wezwanie
do ufności i przyjęcia tego, co

34,90

Wyjątkowy różaniec upamiętniający
100-lecie Cudu nad Wisłą. Na specjalnie
zaprojektowanym medalionie, tzw. łączniku,
Orzeł Polski z 1920 r., na którego piersiach
umieszczono wizerunek Matki Bożej Łaskawej,
patronki Warszawy. Wierni przypisują Jej zwycięstwo sprzed 100 lat. Świadectwa głoszą, że w tej
postaci ukazała się wrogim
wojskom podczas bitwy,
siejąc popłoch wśród
bolszewików. Koraliki wykonano
w biało-czerwonych barwach.
Różaniec wieńczy
krzyż, miniatura pastorału św. Jana Pawła II,
który także urodził się
w 1920 r. i podkreślał
łączność oraz wdzięczność dla obrońców Ojczyzny z tamtego czasu.

Zamówienia tel.:

29,90

ks. Józef Gaweł SCJ

Tarcza Najświętszego
Serca Jezusa

Tajemnica Ojca Pio (DVD)

Książeczka o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz historii powstania
tarczy – małego obrazka z wizerunkiem
tegoż Serca. Prezentem do książki jest
specjalna wersja tarczy Serca Jezusa na
dzisiejsze czasy, idealnie pasująca do
każdego portfela. Noszenie jej stanowi
potwierdzenie zawierzenia w opatrznościowe działanie Najświętszego Serca
Bożego.

Filmowa biografia Ojca Pio, która była
ogromnym sukcesem w polskich kinach.
Reżyserem tego intrygującego obrazu jest
José María Zavala, który dokumentując
życie Ojca Pio odkrył także Matkę Speranzę (poświęcił jej książkę, która dostępna
jest również w tej ofercie). Unikatowe filmy i zdjęcia, nieznane fakty i świadectwa
nawróceń i niewytłumaczalnych medycznie uzdrowień oraz autentyczny głos Ojca
Pio sprawiają, że widz dotyka świętości.

Rafael, 110x160, s. 40, miękka

RAFAEL, czas trwania filmu: 80 min

661 128 006 lub na www.rafael.pl

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

fot. facebook.com/PrayingWithCarson

Koronkowa robota
Ohio, cierpi na rzadką, uwarunkowaną
genetycznie chorobę skóry zwaną pęcherzowym oddzielaniem się naskórka
(łac. epidermolysis bullosa), która powoduje, że każde potarcie wywołuje
bolesne pęcherze, zadrapania i rany.
Ciało musi chronić bandażami. „Najgorszy czas to kąpiel, ponieważ muszę
usunąć bandaże, co boli” – opowiadał
w wywiadzie dla EWTN News Nightly.
W zmaganiu ze zdrowotnym problemem pomaga mu jego wiara katolicka.
Dzięki niej wie, że jego cierpienie nie
idzie na marne.
To wielce znamienne, że do żarliwej
modlitwy wzywają nas właśnie chore
dzieci. W Polsce od 1997 r. do odmawiania różańca zachęcała wszystkich
Madzia Buczek. Mając dziewięć lat,
32-letnia dziś kobieta cierpiąca na wrodzoną łamliwość kości, zainicjowała powstanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Do rozpropagowania
Kółek, które obecne są już w 33 krajach
świata i zrzeszają 140 tys. członków na
wszystkich kontynentach, przyczyniły
się Radio Maryja i Telewizja Trwam.

898 szczęśliwców

„Pobił” św. Jana Pawła II i został
rekordzistą. Papież Franciszek w ciągu niespełna siedmiu lat pontyfikatu
kanonizował 898 ludzi Kościoła. „Zepchnięty” obecnie na drugie miejsce
Jan Paweł II w czasie swojego trwającego prawie 27 lat pontyfikatu
wyniósł do świętości „tylko”
482 błogosławionych.
Obliczono, że owych
898 szczęśliwców za trwającego dopiero siedem lat
pontyfikatu Franciszka to
o 70 osób więcej niż liczba
świętych wyniesionych na ołtarze przez wszystkich papieży
z ostatnich 421 lat!
Tym, których ta informacja niepomiernie zadziwiła, już tłumaczymy: tak
dużą liczbę świętych papież Franciszek zawdzięcza jednak głównie jednej
„masowej” kanonizacji – dokonanemu
12 maja 2013 r. wyniesieniu na ołtarze
800 męczenników z Otranto, zgładzonych przez Turków w 1480 r.
fot. Wikimedia
Commons

My mamy naszą polską „różańcową” Madzię (dziś już Magdalenę)
Buczek, Amerykanie mają „koronkowego” Carsona Kissella. Nastolatek
z USA cierpiący na rzadką, bardzo
bolesną chorobę, zaprasza wszystkich do codziennego odmawiania
koronki do Bożego Miłosierdzia.
„Hello everyone! Thanks for tuning
in and praying the Divine Mercy Chaplet for today, June 9, 2020. God bless
you and your families!” – taką informację odczytują codziennie osoby, które wchodzą na facebookową stronę
Carsona Kissella: www.facebook.com/
PrayingWithCarson/?ref=py_c. Zmieniają się tylko daty.
13-letni Carson Kissell wraz ze swoją mamą odmawia na żywo koronkę
do Bożego Miłosierdzia w intencji zakończenia pandemii koronawirusa. Za
pośrednictwem swojej strony mobilizuje do modlitwy wiernych z całego
świata (modlących się z Carsonem jest
już ponoć ponad 60 tys.). Carson, który
wraz z rodzicami i dwójką młodszych
braci mieszka w Cincinnati w stanie

12 stycznia 2002 roku Penitencjaria
Apostolska wydała dekret dotyczący odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia:
„Odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
udziela się w granicach Polski wiernemu,
który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu Eucharystii,

publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby
(lub innej słusznej racji) nie będą mogli
wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do
Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz
gotowością okazania go innym, to pod
zwykłymi warunkami również zyskują
odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do «mających przeszkodę», zawartych w normach 24 i 25 «Wykazu odpustów» («Enchiridii Indulgentiarum»)”
– czytamy w dokumencie.

A ilu świętych ogłosili inni, żyjący
w XIX i XX w. papieże? Aż do Jana Pawła
II żaden z nich nie przekroczył setki: Pius
VII (1800-1823) – 5, Leon XII (1823-1829)
– 0, Pius VIII (1829-30) – 0, Grzegorz
XVI (1831-1846) – 5, Pius IX (18461878) – 52, Leon XIII (1878-1903)
– 18, Pius XI (1922-1939) – 34,
Pius XII (1939-1958) – 33,
Jan XXIII (1958-1963) – 10,
Paweł VI (1963-1978) – 83,
Jan Paweł I (1978) – 0. A Benedykt XVI – 44.
Jak szacuje włoski portal truenumbers.it, który jako
pierwszy – opierając się na źródłach watykańskich – zwrócił uwagę na
tak dużą liczbę kanonizowanych przez
Franciszka osób, liczba wszystkich świętych (a dawniej nie potrzeba było przecież do tego żadnego specjalnego procesu ani papieskiego zatwierdzenia) wynosi
obecnie ok. 15 tys. osób.
Oprac. hb

Jan Paweł II wrócił na Kubę!
ok. 100 wiernych, powstaje w robotniczej dzielnicy
Antonio Guiteras, która liczy 30 tys. mieszkańców.
Prace opóźniają cyklony
i huragany, dotkliwy brak
materiałów budowlanych.
Obecnie, w tymczasowej
kaplicy – blaszanym baraku
– szerzy się kult Miłosierdzia
Bożego.
W budowie świątyni
pomaga papieskie dzieło
Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak podaje agencja ACI Prensa, „będzie to
pierwszy kościół w Hawanie, a drugi w całym kraju
zbudowany na ziemi przekazanej przez państwo po
rewolucji w 1959 r.”. Pierw-

szy „porewolucyjny” kościół
na Kubie pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa otworzył
swoje podwoje w styczniu
2019 r., po 60 latach od rewolucji
komunistycznej.
Wybudowano go dzięki
pomocy katolików z amerykańskiej parafii św. Wawrzyńca w Tampa na krańcu
kubańskiego świata – w położonym 250 km na zachód
od Hawany, odizolowanym
ohydnym miasteczku Sandino, do którego zsyłano
nieprawomyślne, kontrrewolucyjne rodziny. Świątynia może pomieścić zaledwie 200 osób, a do parafii
należy 800 m2 ziemi, którą
państwo „wspaniałomyśl-

nie” zgodziło się oddać Kościołowi.
Jan Paweł II gościł na
Kubie od 21 do 25 stycznia
1998 r., będąc pierwszym
papieżem, który przybył
do tego kraju. „Niech Kuba
otworzy się na świat i niech
świat otworzy się na Kubę”
– powiedział wtedy. Figury
św. Jana Pawła II stoją dziś
przed katedrą św. Izydora w Holguin oraz w Santa
Clara. Wyznawanie wiary
katolickiej – mimo prześladowań ze strony ateistycznego rządu komunistycznego – wciąż deklaruje 60%
mieszkańców Kuby.
hb

Szli uczniowie, szli do Emaus...
Z pewnością przypominacie sobie ten ewangeliczny
epizod z dnia Zmartwychwstania, kiedy do dwóch podążających do wsi Emaus uczniów
dołączył sam Zbawiciel, a potem łamał z nimi chleb. Gdzie
leżało owo Emaus? Ewangelia
według św. Łukasza podaje, że
miejscowość ta oddalona była
o 60 stadiów, czyli ok. 11 km
od Jerozolimy. Być może właśnie teraz ustalono jego prawdziwą lokalizację.

Jak donosi dziennik „Haaretz”,
Izrael Finkelstein, profesor uniwersytetu w Tel Awiwie, uważa,
że Emaus znajdowało się na
wzgórzu w Kirjat Jearim (Abu
Ghausz). Miałyby na to wskazywać pozostałości helleńskiej
fortyfikacji sprzed 2200 lat sta-

Kirjat Jearim w roku 1948.

nowiącej swoistą strażnicę na
drodze do Jerozolimy, odkrytej
podczas wykopalisk przeprowadzanych przez francuskich
i izraelskich archeologów. Czy
izraelski profesor ma rację?
Niewykluczone. Emaus utożsamiane jest jednak także z dwiema innymi miejscowościami:
z Al Kubajbą w Autonomii Palestyńskiej, w której wznosi się
średniowieczna franciszkańska
bazylika św. Kleofasa, oraz ze
starożytnym Emaus Nikopolis
(o którym pisali m.in. św. Hieronim i Euzebiusz z Cezarei).
hb

fot. Wikimedia Commons

Małe jest wielkie
Najpokorniejsi z najmniejszych – św. Franciszek i św.
Klara wciąż fascynują i pociągają nas swoją prostą, pokorną i bezkompromisową wiarą. O obojgu świętych, o ich
dziełach oraz o duchowości
franciszkańskiej można się
dziś dowiedzieć więcej za pośrednictwem nowej strony internetowej: minoritas.pl. „Minor” to po łacinie „mniejszy”,
a „bracia mniejsi” to inna, dziś
nieco rzadziej używana nazwa franciszkanów.
Strona powstała pod auspicjami Warszawskiej Prowincji

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Będzie można na niej
znaleźć wszelkie wartościowe
materiały dotyczące duchowości franciszkańskiej służące
– jak piszą pomysłodawcy – „do
formacji własnej i inspiracji na
drodze nawrócenia”. Już dziś
(choć strona jest dopiero w po-

Góry Pier Giorgia
fot. STRONG/SIPA /EASTNEWS

Rozmontował komunizm w Europie Wschodniej. Czy uda mu się dokonać tego samego na
Kubie? Czy Kościół katolicki uzyska tam pełną
wolność? Jest na to szansa. Pierwszy katolicki
kościół wybudowany na
obrzeżach Hawany – stolicy tej rządzonej przez
komunistów wyspy – został poświęcony właśnie
jemu. Kubańczycy czekali na niego przez... 25 lat!
Łatwo nie było i nadal
nie jest, bo kościół nie jest
jeszcze ukończony. Skromna świątynia, która na niewielkiej powierzchni 335 m2
może pomieścić zaledwie
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Patron młodzieży i studentów bł. Pier Giorgio Frassati
(1901-1925) był wielkim miłoś
nikiem gór. Na górskie, alpejskie
wyprawy odbywane zazwyczaj
w okolicach rodzinnego Turynu wyruszał w każdej wolnej
chwili. Chodził w góry jako zwykły turysta i jako alpinista; sam,
z przewodnikami i z przyjaciółmi. Głównie po to, aby „kontemplować wielkość Stwórcy”
i wsłuchiwać się w Jego głos.
Pierwszy
swój „poważniejszy” szczyt zdobył już jako

wijakach) znajdują się treści zarówno dla ducha, jak i dla oka,
a nawet dla ucha. Można poznać odmawianą przez św. Klarę „modlitwę do Pięciu Ran
Chrystusa” czy teologię ikony
krzyża z San Damiano.
hb

fot. Wikimedia Commons

Monte Viso – najwyższy szczyt południowego Piemontu, swoisty wloski „Giewont”
– jeden z najulubieńszych szczytów bł. Pier Giorgia Frassatiego

ośmiolatek. Był na Mucrone
(2335 m n.p.m.), Ciamarelli
(3676 m n.p.m., Alpy Graickie),
Bessanese (3601 m n.p.m., Alpy
Graickie), a do jego największych alpinistycznych osiągnięć
zaliczyć można wejścia na Gran
Tournalin (3379 m n.p.m., Alpy
Pennińskie), Château des Dames
(3489 m n.p.m., Alpy Penniń-

skie), Monte Viso (3841 m n.p.m.,
Alpy Kotyjskie) i Grivola
(3969 m n.p.m., Alpy Graickie).
Każdemu górskiemu turyście
może się przydać myśl – rada,
jaką zawarł w jednym z listów:
„Kiedy idzie się w góry, trzeba
najpierw doprowadzić do porządku swoje sumienie, bo nigdy
nie wiadomo, czy się wróci”.

Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie / Wikimedia Commons
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Pochodnie Nerona, mal. Henryk Siemiradzki.

Świeczniki chrześcijaństwa
W Quo vadis? Henryk Sienkiewicz nakreślił nie tylko wizerunek św. Piotra, lecz także
innych świętych. Byli nimi
wspominani przez Kościół
30 czerwca święci Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego zamęczeni przez Nerona.
Oto jak ich męczeńską śmierć
opisywał polski noblista:
„Wszystkie aleje główne
i boczne, biegnące wśród gęstwiny drzew, wokół łąk, kęp,
stawów, sadzawek i poletków
obsianych kwieciem, nabite były smolnymi słupami,
do których poprzywiązywano chrześcijan. Z wyższych
miejsc, gdzie widoku nie zasłaniały drzewa, można było dostrzec całe szeregi palów i ciał,
przybranych w kwiaty, w liście
mirtowe i w bluszcz, ciągnące
się w głąb, po wyniosłościach
i nizinach, tak daleko, że gdy
bliższe wydawały się jak maszty naw, najdalsze przedstawiały się oczom jak kolorowe,
pozatykane w ziemię tyrsy lub
dzidy. Mnogość ich przeszła
oczekiwania samego ludu.
Można było pomyśleć że cały
jakiś naród poprzywiązywano
do słupów dla uciechy Rzymu
i cezara. Gromady widzów zatrzymywały się przed pojedynczymi masztami, w miarę jak
zaciekawiały je postaci, wiek
lub płeć ofiar; oglądały twarze, wieńce, girlandy bluszczu,
po czym szły dalej i dalej, zadając sobie pełne zdumienia
pytania. «Zali mogło być tylu
winnych lub jak mogły podpalić Rzym dzieci, zaledwie zdolne chodzić o własnej mocy?»
I zdumienie przechodziło
z wolna w niepokój.
Tymczasem zapadł mrok
i na niebie zabłysły pierwsze
gwiazdy. Wówczas przy każdym skazanym stanął niewolnik z płonącą pochodnią
w ręku, a gdy odgłos trąb rozległ się w różnych częściach

ogrodów na znak rozpoczęcia
widowiska, wszyscy przyłożyli
płomień do spodu słupów.
Ukryta pod kwiatami i polana smołą słoma wnet zajęła
się jasnym płomieniem, który
wzmagając się z każdą chwilą, rozkręcał zwoje bluszczów,
wzbijał się ku górze i obejmował nogi ofiar. Lud umilkł,
ogrody zabrzmiały jednym
ogromnym jękiem i krzykami
boleści. Niektóre ofiary jednak,
wznosząc głowy ku gwieździstemu niebu, poczęły śpiewać
na cześć Chrystusa. Lud słuchał. Lecz najtwardsze serca
napełniły się przerażeniem,
gdy z mniejszych masztów rozdzierające dziecinne głosy poczęły wołać: «Mamo! Mamo!»,
i dreszcz przebiegł nawet pijanych widzów na widok owych
główek i niewinnych twarzy,
poprzekrzywianych
bólem
lub mdlejących w dymie, który
począł dusić ofiary. A płomień
szedł w górę i przepalał coraz
nowe wieńce róż i bluszczów.
Rozgorzały aleje główne i poboczne, rozgorzały kępy drzew
i łąki, i kwieciste poletki, rozbłysła woda w sadzawkach
i stawach, poróżowiały drżące
liście na drzewach i uczyniło
się widno jak w dzień. Swąd
spalonych ciał napełnił ogrody, lecz w tej chwili niewolnicy
poczęli sypać w przygotowane umyślnie między słupami kadzielnice mirrę i aloes.
Między tłumem ozwały się tu
i ówdzie okrzyki, nie wiadomo
czy współczucia, czy upojenia
i radości, i wzmagały się z każdą chwilą wraz z ogniem, który
obejmował słupy, wspinał się
ku piersiom ofiar, skręcał palącym tchnieniem włosy na ich
głowach, rzucał zasłonę na ich
poczerniałe twarze i wreszcie
strzelał jeszcze wyżej, jakby
na zwycięstwo i tryumf tej sile,
która kazała go rozniecić”.
hb
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				 Weronika Kostrzewa

T

fot. arch. W. Kostrzewy

u gra idzie
o wszyst
„
ko, dlate
go gra się ostro”
– śpiewa w jed
nej ze swoich
piosenek zespół
Maleo Reagge
Rockers.
Pa
trząc na wi
chury, zamiecie,
huragany, które
przetaczają się
ostatnio przez Kościół, myślę, że taka gra właśnie się
toczy, a ze względu na jej niesłychaną wagę musimy
grać ostro i... rozmawiać ze spokojem. Temat ochro
ny dzieci i młodzieży w Kościele, do którego dużym
impulsem był pierwszy film braci Sekielskich, jest
z nami – mniej lub bardziej – wciąż obecny. Rozma
wiamy – a może kłócimy się – w obrębie Kościoła,
przy okazji kolejnych akcji, reakcji, słów lub ich bra
ku. Tam, gdzie brak dobrej woli, nie widzę miejsca

Radio Plus

na rozmowę, dlatego do takich sytuacji nie będę się
odnosić. Jednak często po prostu różnimy się w po
dejściu, sposobach na rozwiązanie problemów i re
alnym działaniu, mimo iż zgadzamy się co do sedna
sprawy. Obserwuję ludzi, którym zależy na tym sa
mym, a którzy nie chcą wychodzić z okopów swo
ich rozwiązań. Przyznam, że już prawie sama swój
dołeczek też sobie wykopałam. Skoro jednak cel jest
wspólny, czy nie lepiej byłoby spokojnie rozmawiać?
Jak? Ja – mimo, że ta kwestia też wywołuje we mnie
wielkie emocje – gdy chcę wytłumaczyć komuś o zu
pełnie innym podejściu do sprawy, że to ja mam rację
– bo co do tego, jak my wszyscy jestem przekonana
– to zastanawiam się, jak bym to powiedziała oso
bie, którą darzę wielką sympatią, której wiele bym
wybaczyła, która jest dla mnie szczególnie ważna
albo którą szczególnie szanuję lub podziwiam. Do
bieram wtedy lepiej argumenty, nie podnoszę głosu,
nie wtrącam niepotrzebnych słów. Tak oto można
kogoś przekonać albo samemu wsłuchać się w argu
menty niepasujące do naszej teorii. Warto. Dla dobra
dzieci, Kościoła i relacji międzyludzkich warto.

W obliczu trudności

N

asza codzienność to nie
tylko droga usłana płatkami róż, lecz także szlak
pełen różnych trudności, kłopotów i doświadczeń, które
utrudniają odkrywanie radości
życia. Te kryzysy są odczuwane
w wielu sferach – od ekonomicznej, społecznej, rodzinnej,
aż po duchową. Kryzys to również sytuacje, które przekraczają nasze możliwości i kompetencje, utrata bliskiej osoby,
pracy czy fiasko w wakacyjnych planach. Kryzys można
przekuć w życiu codziennym
w wypełnione pesymizmem
zagrożenie albo pełną nadziei
szansę rozwoju. Podobnie
w życiu duchowym.
Dla przykładu, kryzys tożsamości dotyka ludzi młodych
między okresem młodzieńczym a wczesnej dorosłości.
Wtedy wydaje się, że wszystko
zostaje wywrócone do góry
nogami. Wynika to ze zmiany statusu i środowiska życia.
Młody człowiek utożsamia się
wówczas z grupą rówieśniczą
i coraz krytyczniej odnosi się do
autorytetów, zwłaszcza rodziców. Zaczyna się „młodzieńczy
bunt”, utożsamianie się ze światem dorosłych, w kąt idą wartości, przekonania, postawy. Ta
swoista rewolucja naznaczona
bywa niepewnością, brakiem
orientacji, negacją.

W takim klimacie dokonuje
się określenie własnej tożsamości, a także świadomy wybór
wiary. O ile pierwsze etapy wiary
są związane głównie z rodziną,
o tyle w czasie kryzysu tożsamości młody człowiek sam dokonuje świadomego wyboru. Łatwo
można dostrzec, ilu młodych ludzi kwestionuje wówczas wiarę
i zarzuca praktyki religijne – ślub
gdzieś daleko, więc potem się
pomyśli... I tak czas cierpienia,
błędów i wypaczeń daje motywację do nowych poszukiwań.
Sprzyja bowiem zrobieniu kroku w kierunku wiary głębokiej,
świadomej, odpowiedzialnej,
dojrzałej, która pomoże przezwyciężać trudności i problemy
życia codziennego.
Drugim ważnym kryzysem
z punktu widzenia rozwoju
duchowego jest z pewnością
kryzys wieku średniego, który Ojcowie Pustyni nazywali
„demonem pory południowej”.
Skąd ta dziwnie brzmiąca nazwa? Demon południa dotykał
mnichów, gdy niebo było w zenicie. Kryzys połowy dnia jest
odbiciem kryzysu połowy życia.
A w nim pojawiają się zmęczenie, znużenie, niezaspokojenie,
brak stabilności, mutek, gorycz,
bezsenność, poczucie pustki czy
utraty chęci życia. Jaki sens ma
taki kryzys? Z pewnością taki, że
mobilizuje do nowych poszukiwań duchowych, rodzi pragnienie wiary dojrzałej, opartej na
świadomym wyborze. Osoby
dotknięte kryzysem odkrywają

na nowo potrzebę i sens głębokiej modlitwy i sakramentów,
podejmują praktyki zaniechane
od młodości, poszukują osobis
tej relacji z Bogiem.
Jak możemy podejść do kryzysu? Z pewnością nie walczyć
– w pojedynkę raczej nie uda
nam się go pokonać – ale podjąć
próbę wyjścia z niego na pewny
grunt. Co ciekawe, życie duchowe rozwija się właśnie dzięki kryzysom, gdy rozpada się misternie
tworzony, ale nieprawdziwy system wartości. Kryzysy duchowe
przypominają, że pewne wartoś
ci wymagają namysłu, przepracowania, zmiany.
Warto też wziąć pod uwagę
ciekawą inspirację, którą proponuje ks. dr Marek Wilczewski
w książce pt. Maryja, święci i na
sze problemy (Włocławek 2020).
„Szukając rozwiązania problemów, z którymi zmagamy się na
co dzień, warto przyjrzeć się życiu świętych, bo przecież oni także idąc przez życie doświadczali
podobnych trudności. Oni też
tracili swoich bliskich, czasem
gubili się w podejmowanych
wyborach, czasem doświadczali
niezrozumienia, a nawet krzywdy ze strony swojego otoczenia.
Mimo to, we współpracy z Matką
Najświętszą i Jej Synem, zdołali
przezwyciężyć swoje problemy
i wejść do chwały zbawionych.
Dzisiaj są dla nas wzorem (niestety trochę zapomnianym), jak
można przejść zwycięsko różnego rodzaju życiowe próby” (s. 5).
Ks. Leszek Smoliński

Bardziej niż matkę i ojca...

Ewangelia
wg św. Mateusza 10,37-42

D

Jezus powiedział
do swoich
apostołów: „Kto
kocha ojca lub
matkę bardziej
niż Mnie, nie jest
Mnie godzien.
I kto kocha
syna lub córkę
bardziej niż
Mnie, nie jest
Mnie godzien”.

W góry, w góry po odznakę
Chciałbyś mieć jakąś pamiątkę po 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły? Lepszej
od tej nie znajdziesz. Zdobycie ustanowionej przez
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i krakowski Centralny
Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
pamiątkowej odznaki tur ystycznej „100.
rocznica
urodzin
Karola Wojtyły” wymaga
jednak odrobiny
wysiłku i wycieczki
w ukochane przez papieża
Polaka góry.
Jak czytamy w regulaminie
odznaki, można ją zdobywać
do 31 grudnia 2020 r. Wiek nie
ma znaczenia. Wystarczy, że
dowolnym szlakiem turystycznym dotrzemy do jednego
z sześciu następujących schronisk górskich znajdujących się
na Małopolskim Szlaku Papie-

skim im. Jana Pawła II. Są to
schroniska na: Leskowcu, Markowych Szczawinach, Hali Krupowej, Turbaczu, Prehybie i na
Polanie Chochołowskiej. Co
dalej? „Turysta przyznaje sobie
odznakę samodzielnie poprzez
odbicie w swojej książeczce turystyki
kwalifikowanej
(np. w książeczce Górskiej Odznaki Turystycznej
PTTK) odpowiedniej pieczęci znajdującej się
w schronisku
oraz pieczęci schroniska, wpisanie daty wycieczki i potwierdzenie swoim
podpisem”, a potem „okazując
pieczęć z przyznaniem odznaki turysta może kupić zdobytą
odznakę w schronisku albo
w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie”. Nawet w czasach koronawirusa zdobycie takiej odznaki
nie jest zatem zbyt trudne.
Oprac. hb
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ziś swoje słowo Jezus kieruje do
apostołów. Nie mówi do tłumów,
do podążających za Nim rzesz.
Mówi do tych, którzy już za Nim idą, którzy już swoją drogę wybrali. Dlaczego
właśnie do nich? Przecież oni już dokonali
wyboru. Już pokazali, że Jezusa kochają
nade wszystko. Już udowodnili, że są godni swojego Mistrza. Dlaczego więc Jezus
właśnie teraz mówi im o tym wszystkim?
On wie, że w człowieku budzą się
i ścierają ze sobą różne pragnienia.
Wie, że każdy człowiek ma wolną wolę
i w każdej chwili może zawrócić z obranej wcześniej drogi. Człowiek potrafi
w jednej chwili wypowiadać piękne,
kwieciste deklaracje – jak Piotr, który
zarzekał się: ,,Panie, choćby wszyscy
zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię”
(Mt 26,33) – a chwilę później ten sam
człowiek zwyczajnie od Jezusa potrafi
odejść. Łatwo można podeptać przyjaźń z Mistrzem i swoje własne powołanie. Niestety, zbyt łatwo...
Kończy się czerwiec. W polskiej tradycji to właśnie maj i czerwiec są miesią-

cami, w których zwyczajowo udziela się
święceń kapłańskich. Kościół w Polsce
cieszy się kolejnymi zastępami nowo
wyświęconych w tym roku kapłanów
diecezjalnych i zakonnych. Każdy z nich
to nie tylko wielka radość dla rodziny
i najbliższych, lecz także powód do radości dla konkretnej diecezji i całego
Kościoła.
Nie trzeba jednak być szczególnie
bacznym obserwatorem życia Kościoła w Polsce, aby zauważyć, że tych kapłanów z roku na rok jest coraz mniej.
Tęgie głowy nie od dziś zastanawiają
się nad tym, co zrobić, by powołań nie
brakowało. Podejmuje się kolejne akcje
powołaniowe, przygotowuje się kolejne
dokumenty na temat formacji kandydatów do kapłaństwa, wydłuża się lata studiów w seminariach. Można powiedzieć,
że po ludzku robi się w tym kierunku
bardzo wiele. To jednak nie gwarantuje wzrostu powołań ani nie zapewnia
tego, że ktoś, kto już idzie za Jezusem
w kapłaństwie czy w życiu zakonnym,
na zawsze pozostanie Mu wierny.

Jezus nie przez przypadek mówi dziś
o miłości właśnie apostołom. Miłość to
klucz do kłódki z napisem ,,wierność”.
Jeśli ukocham Jezusa ponad wszystko
i ponad wszystkich, to mogę być pewien, że pozostanę wierny. To nie znaczy, że ten, kto kocha, nie doświadcza
w codzienności trudności i kryzysów.
Doświadcza, bo one są wpisane w życie
każdego z nas. Ważne jednak, by w tych
kryzysach nie podejmować decyzji
o odejściu.
Wiem, że nie napisałem niczego, czego moi bracia kapłani by nie wiedzieli.
Ten dzisiejszy tekst pisałem jednak
przede wszystkim z myślą o świeckich
czytelnikach „Dobrych Nowin”. Niech
będzie to, Drodzy, mój apel o Waszą
modlitwę za nas, kapłanów. Proście Jezusa, abyśmy każdego dnia wzrastali
w miłości do Niego i przez to okazali się
godnymi miana Jego apostołów. A wtedy będziemy potrafili być i dla Was dobrymi pasterzami.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

r e k l a m a
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Na szlaku

Czerna
Nieopodal Krzeszowic, w sąsiedztwie parku krajobrazowego

Matemblewo
Gdańsk kojarzy się z morzem, portem, stocznią... Tymczasem w kaplicy na leśnym
wzgórzu Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego znajduje się
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Maryja w swojej cudownej figurze czuwa tam od
ponad 250 lat i wyprasza dla
swoich dzieci potrzebne im łaski, a szczególnie upragnione
potomstwo.

Kalwaria Zebrzydowska

Gostyń

Kodeń
Na terenie województwa lubelskiego leży niewielka miejs
cowość Kodeń. Kryje ona w sobie niezwykły skarb – wizerunek
Matki Bożej Pani Podlasia.

fot. Tadeusz Kordula

fot. F. Mróz

Gostyń

fot. M. Pabis

Kalwaria
Zebrzydowska
Ponad trzydzieści kilometrów od Krakowa w kierunku
Wadowic usytuowana jest najstarsza polska Kalwaria. Tam po
„przedziwnych Dróżkach” wędrował ks. kard. Karol Wojtyła.
Tam też przybywają pielgrzymi
i modlą się przed wizerunkiem
Matki Bożej, z której oczu przed
laty popłynęły łzy...

Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach
To światowe centrum kultu
Bożego Miłosierdzia. Znajduje
się tam słynący łaskami obraz
Pana Jezusa Miłosiernego i do-

sprawach. Wiele osób w tym
miejscu wyprosiło potomstwo,
zdrowie czy pracę.

Gietrzwałd
Wybierając się nad polskie
morze, warto zaplanować swój

Sanktuarium Świętogórskie
to bardzo ważne miejsce nie
tylko dla archidiecezji poznańskiej. W bazylice, którą opiekują
się księża filipini, trzeba się pomodlić przed cudownym wize-

czas tak, aby spędzić choć kilka
godzin w Sanktuarium Matki
Bożej w Gietrzwałdzie (Warmia).
Kiedy Matka Boża objawiła się
tam przed laty, prosiła po polsku, by odmawiać różaniec. Będąc w Gietrzwałdzie, koniecznie
trzeba się zaopatrzyć w wodę,
która wypływa ze źródełka. Tradycja mówi o tym, że pobłogosławiła je sama Matka Boża.

fot. M. Pabis

Pacanów
Miejsce to kojarzymy zazwyczaj z Koziołkiem Matołkiem.
A to właśnie tam mieści się
Sanktuarium Pana Jezusa Kona-

Pan Jezus Konający z Pacanowa

Odpowiedzi na pytania Czytelników
Komańcza

czesne szczątki św. siostry Faustyny. Na łagiewnickie wzgórze
pielgrzymowało trzech papieży: Jan Paweł II, Benedykt XVI
i Franciszek. To miejsce, gdzie
trwa nieustanna adoracja Pana
Jezusa.

Czerna

Komańcza
Na Podkarpaciu – w południowo-wschodniej Polsce – stoi ukryty w lesie klasztor Sióstr Nazaretanek. To właśnie tam więziony był
Prymas Tysiąclecia – kard. Stefan
Wyszyński. Wędrując niejako po
jego śladach, można spędzić niezwykle cenne chwile, zatapiając
się w słowach nauczania Prymasa
Tysiąclecia, jakie wyryte zostały
na kamieniach.

Mikorzyn

fot. M. Pabis

jącego. To miejsce, gdzie króluje
„Wielki Bóg” – tak o Chrystusie
mówili komuniści, którzy uciekali w czasie wojny z Pacanowa.

Matka Boża Kodeńska

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Łagiewnikach

To wieś położona w województwie wielkopolskim, w której króluje św. Idzi. Jak często
podkreśla tamtejszy kustosz,
tam Pan Bóg hojniej niż gdzie
indziej rozdaje swoje łaski. Tradycja mówi, że od początku
dziejów św. Idzi zjawiał się w tym
miejscu, gdzie teraz stoi kościół.
Pomagał ludziom w różnych

Znaki na drodze wiary
W
edług Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1166) „sakramentalia są świętymi znakami, przez
które na podobieństwo sakramentów
są oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza
duchowe. Kto je przyjmuje z wiarą, dostępuje ich zbawiennych skutków”. Tak
więc sakramentalia stosowane bez wiary
nie dają efektu, natomiast działają tym
skuteczniej, im mocniejsza jest wiara.
Tradycja katolicka obejmuje korzystanie
z sakramentaliów, jak: woda święcona,
poświęcone medaliki, figury, obrazy,
ikony, różaniec, szkaplerze, święcona sól
i olej. Trzeba korzystać z sakramentaliów
w celu uzdrawiania i zapewnienia opieki
Bożej. Ważne jednak, by pamiętać, iż to
Jezus uzdrawia i chroni, On udziela łaski
komu, kiedy i jak chce.
Naszym zadaniem jest więc prośba
do Boga połączona z wiarą, a nie próba
wymuszenia na Nim czy zawłaszczenia
dla siebie jakichś dóbr duchowych.

Wspomniany już szkaplerz stał się
m.in. symbolem XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000! #lednicawdomu,
które odbywało się online z powodu
zagrożenia epidemicznego pod hasłem „Cały Twój”.
Szkaplerz był pierwotnie wierzchnią
szatą, którą mnisi od czasów św. Benedykta z Nursji przywdziewali na habit
w czasie ręcznej pracy. Składa się on
z dwóch zszytych prostokątnych kawałków materiału z otworem na głowę, sięgających do kolan lub stóp. Do codziennego stroju wprowadzili go cystersi.
W okresie XII-XIII w. nabrał on znaczenia
symbolicznego i wyrażał niesienie codziennego krzyża przez naśladowców
Jezusa Chrystusa. Z uwagi na swoją symbolikę został zredukowany do dwóch
połączonych tasiemkami kawałków
materiału, noszonych pod ubraniem na
piersiach i plecach. Z jego noszeniem
wiąże się prawo uzyskiwania specjalnych odpustów.

fot. M. Pabis

Inny w tym roku był Wielki Post, Święta Wielkanocne... Inna była nauka w szkole
i matury... Wszystko jest inne
w czasie pandemii koronawirusa. Inne będą także wakacje. Wielu z nas nie wybierze
się za granice Polski, ale swój
wolny czas spędzać będzie na
łonie pięknej polskiej przyrody. Proponujemy zatem, aby
wyszukiwać miejsca związane z religią, kultem świętych
i tam kierować swoje kroki.

Dolinek Krakowskich, znajduje
się klasztor karmelitów bosych
i sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. To jeden z większych
ośrodków
pielgrzymkowych
w północnej Małopolsce,
który stoi tam od czterech
wieków i przyciąga pielgrzymów.
Przed słynącym cudami obrazem Matki Bożej Szkaplerznej modlili się
m.in. powstańcy styczniowi. Żył tam św. Rafał Kalinowski. W małym muzeum
można oglądać pamiątki
z nim związane.
Nieopodal klasztoru, na
wzgórzu porośniętym lasem,
ustawione zostały stacje drogi
krzyżowej.
Przed kościołem znajduje
się plac z pomnikiem proroka
Eliasza oraz źródełko w kształcie serca z rzeźbą kruka, który
według Biblii przynosił mu pożywienie.
Na zboczu wzgórza, wznoszącym się przed kościołem,
usytuowany jest ołtarz polowy,
a nad nim punkt widokowy.

fot. M. Pabis

Madonna z Matemblewa

fot. arch. sanktuarium w Matemblewie
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runkiem Matki Bożej
Świętogórskiej – Matki
Bożej z Dzieciątkiem
i kwiatem róży w dłoni. Warto się zatrzymać przy Piecie i spojrzeć na wotum ofiarowane przez mamę

bł. Edmunda Bojanowskiego za
jego życie.
Przybywając na to niezwykłe
miejsce, nie można zapomnieć
o zwiedzeniu podziemi bazyliki
– tam w kryptach znajdują się
dobrze zachowane trumny fundatorów i filipinów.

Jako ludzie potrzebujemy materialnych
znaków na drodze wiary. Jakie znaczenie
posiadają sakramentalia, a zwłaszcza
dość popularny w naszych czasach
szkaplerz?
Najbardziej znany jest szkaplerz karmelitański, który według tradycji otrzymał z rąk Matki Bożej św. Szymon Stock,
przeor mnichów na górze Karmel. Podczas modlitewnego czuwania w nocy
z 15 na 16 lipca 1251 r. Szymon ujrzał
Maryję w otoczeniu aniołów, podającą
mu szkaplerz koloru brązowego. Wówczas usłyszał skierowane do niego słowa: „Weź, najmilszy synu, ten szkaplerz
– znak moich uczuć, znak szczególnych
przywilejów dla ciebie i dla wszystkich
karmelitów. Ktokolwiek pobożnie go nosząc umrze w nim, nie zostanie potępiony. Oto znak zbawienia, orędzie pokoju
i wieczystego przymierza”.
Szkaplerz przystosowany do użytku
wiernych świeckich jest niejako zminimalizowanym habitem. Zwykle na obu
płatkach jest umieszczony wizerunek
(lub symbol) Pana Jezusa i Matki Bożej

Szkaplerznej. Medalik szkaplerzny został wprowadzony jako forma zamienna szkaplerza płóciennego w 1910 r.
Prośbę o to skierowali górnicy, których
szkaplerz płócienny szybko się brudził
i niszczył. Jedna strona medalika winna przedstawiać wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a druga – Serca Pana
Jezusa. Część szkaplerza opadająca na
plecy podpowiada, że trudy i krzyże
powinniśmy znosić pod opieką Maryi
z poddaniem się woli Bożej, natomiast
część spoczywająca na piersiach przypomina, że nasze serce winno bić dla
Boga i bliźnich.
Mimo upływu wieków szkaplerz jako
znak zawierzenia siebie Matce Bożej
wciąż zachowuje niezmiennie duchową
wartość i aktualność w świetle współczesnej teologii znaków.
Ks. Leszek Smoliński

Módlmy się za nich, często! Bardzo tego potrzebują.
Święty papież Pius X dobrze
o tym wiedział i dlatego napisał jedną z najpiękniejszych

modlitw za kapłanów, w której kieruje do Boga próśby
o to, by tętniła w nich żywa
wiara, by trwali w czystości
i budowali nas swoim życiem,

a po śmierci otrzymali wieczną nagrodę. Odmawiając tę
modlitwę, można dodatkowo
w sposób szczególny wspomnieć konkretnych księży.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i źródło życia, któryś ze szczególnej
dobroci swego Serca dał nam kapłanów, by dopełnili w nas pragnień świętości
natchnionych nam przez Twoją łaskę, prosimy Cię, przybądź im na pomoc ze
swoim łaskawym miłosierdziem.
Niech w nich, o Jezu, tętni żywa w uczynkach wiara, niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej Mądrości, niech
przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich życia.
Przykład zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w ich sposobie postępowania, w ich cierpieniach ku zbudowaniu naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach.
Spraw, o Panie, by nasi kapłani, jedynie oddani trosce o Twoją chwałę, wytrwali wiernie w swym obowiązku czystości sumienia aż do ostatniego tchu życia.
A kiedy wraz ze śmiercią ciała zdadzą w Twoje ręce dobrze spełnione zadanie,
niech w Tobie, Panie Jezu, któryś na ziemi był ich mistrzem, otrzymają w blaskach
świętych wieczną nagrodę sprawiedliwości. Amen.

Krakowski epizod

bł. Hroznaty
Czeski rycerz Hroznata pochodził z możnego rodu pias
tującego pieczę nad północno-zachodnimi rubieżami Czech.
Podobno przyszedł na świat
martwy, jednak ożył, kiedy
zrozpaczona matka ofiarowała go Jezusowi i Matce Bożej.
Jeszcze dwa razy cudem uniknął śmierci. Za drugim razem
stało się to w... Krakowie, dokąd po śmierci ojca wzięła go
na wychowanie i naukę jego
starsza siostra Wojsława, żona
krakowskiego dostojnika.
W Krakowie młody Hroznata wpadł do Wisły i... poszedł
na dno. Wyłowiono go dopiero
po dłuższych poszukiwaniach.
Wszyscy – łącznie ze zrozpaczoną Wojsławą – byli przekonani, że Hroznata nie żyje.
Topielec otworzył jednak oczy
i opowiedział, że kiedy tonął,
ujrzał nad swoją głową ręce

fot. Diecéze plzeňská

Z Piusem za kapłanów

pięknej Pani. Po tym wydarzeniu Hroznata ślubował Matce
Bożej (bo kto jak nie Ona musiała być ową piękną Panią), że
zostanie jej wiernym sługą.
Po powrocie z Krakowa,
w 1186 r. Hroznata ożenił się
i wstąpił do królewskiej służby.
Straciwszy syna i żonę został
norbertaninem i męczennikiem. W 1897 r. nadano mu tytuł błogosławonego. Być może
właśnie jego siostra Wojsława
przez pewien czas rządziła krakowskim klasztorem norbertanek na Zwierzyńcu, zakazując
przyjmowania wdów oraz mężatek i wprowadzając klauzurę.

Boże dzieło życia
Święty Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975)
był gorliwym hiszpańskim
kapłanem, założycielem
„Opus Dei” – jednej z największych
organizacji
katolickich na świecie,
której misja polega na
szerzeniu ideału świętości w świecie, w pracy
zawodowej i w życiu codziennym każdego człowieka. W dziełach takich
jak „Droga”, „Bruzda”,
„Kuźnia” i w swoich kazaniach pozostawił ponad
trzy tysiące myśli, bezcennych drogowskazów,
jak żyć wiarą we współczesnym świecie. Oto
trzy z nich:

Na tym polegała wielka
rewolucja chrześcijańska:
zamienić ból w owocne cier
pienie; ze zła uczynić dobro.
Pozbawiliśmy diabła tej
broni..., a z nią zdobywamy
wieczność („Bruzda”, 87).
Oto jest twoje zadanie jako
obywatela-chrześcijanina:
przyczyniać się do tego, aby
miłość i wolność Chrystusa
przenikały wszystkie przejawy
życia współczesnego: kulturę,
gospodarkę, pracę i odpoczy
nek, życie rodzinne i życie spo
łeczne („Bruzda”, 302).
Małżonkowie
powinni
budować codzienne wspólne
życie na szczerej i czystej ser
deczności, na radości spro

się dzieła chrystianizacji zdobytego przez Krzywoustego Pomorza Zachodniego.
Otton pośredniczył w zawarciu – niestety niezbyt szczęśliwego – małżeństwa pomiędzy Władysławem Hermanem a owdowiałą rodzoną siostrą niemieckiego cesarza Judytą Marią Salicką
(Otton pełnił potem obowiązki
jej naczelnego kapelana), a także między Bolesławem Krzywoustym a Salomeą szwabską.
fot. Oficina de Información
de la Prelatura del Opus
Dei en España, Wikimedia
Commons, CC-BY-SA 2.0

Był Niemcem, ale z Polską
łączyły go szczególne więzy.
W naszej ojczyźnie przebywał
jeszcze jako młody kapłan. Był
nauczycielem w gnieźnieńskiej
szkole katedralnej, gdzie gruntownie poznał nasze obyczaje
i język, wielokrotnie gościł na
dworze Władysława Hermana,
zaprzyjaźnił się z jego synem
księciem Bolesławem Krzywoustym. Na prośbę tego ostatniego – już jako biskup – podjął

wadzania na świat dzieci,
jakich Bóg im zsyła, umiejąc,
jeżeli to konieczne, rezygno
wać z własnej wygody i z wia
rą zaufać Opatrzności Bożej.
Stworzyć wielodzietną rodzi
nę, jeżeli taka jest wola Boża,
jest gwarancją prawdziwe
go szczęścia i skuteczności,
wbrew błędnemu twierdze
niu obrońców ponurego he
donizmu („To Chrystus przechodzi”, 25,8).

Biskup Otton zawsze dążył
do rozwiązań pokojowych i choć
wiernie służył niemieckiemu cesarzowi, nigdy nie występował
przeciwko Polsce i swoim polskim
przyjaciołom. Co więcej, kiedy tylko mógł, zawsze chętnie im pomagał, przyczyniając się m.in. do
ustanowienia dobrych stosunków
pomiędzy Polską a Czechami.
Podczas pierwszej wyprawy
Ottonowi udało mu się nawrócić wielu Pomorzan, ale po kilku

latach na skutek reakcji pogańskiej część z nich powróciła do
swoich poprzednich praktyk.
Dzieła dopełnił w czasie kolejnej
misji. Za powiązania z Bolesławem Krzywoustym spotkały Ottona nieprzyjemności ze strony
cesarza niemieckiego i metropolity magdeburskiego.
Zmarł jako 80-letni starzec
w 1138 r., rok po śmierci swojego polskiego przyjaciela Bolesława Krzywoustego.

Kwiaty
Prymasa Tysiąclecia
„Swoje”
kwiaty
ma nasz
przyszły
n ow y
błogosławio ny kardynał – Stefan
Wyszyński. Jego
imię nosi urodziwa
czerwono-różowa
odmiana powojnika
wielkokwiatowego
(Clematis) oraz czerwona odmiana
liliowca (Hemerocallis). Zostały one
wyhodowane w latach 1980-1981
przez znanego na całym świecie
hodowcę powojników i liliowców

fot. Vegetal45, Wikimedia
Commons, CC-BY-SA 3.0

fot. Andreas Praefcke, Wikimedia Commons

„Polski” Niemiec, czyli św. Otton z Bambergu

– warszawskiego jezuitę br. Stefana
Franczaka (1917-2009).
Obficie kwitnący od czerwca do
połowy września powojnik „Kardynał
Wyszyński” ma intensywnie czerwono-różowe kwiaty o średnicy 15 cm
z czerwono-brązowymi pręcikami na
jasnoczerwonych nitkach. Może zdobić ogrody, balkony, tarasy. Roślina
jest mrozoodporna i mało wymagająca. W 1990 r. odmiana ta nagrodzona
została złotym medalem w konkursie nowości na wystawie Plantarium
w Boskoop w Holandii.
Kwitnący w lipcu prześliczny liliowiec „Kardynał Wyszyński” ma wysokość ok. 75 cm i wielkie czerwone
kwiaty z żółtą gardzielą.
Stronę przygotował Henryk Bejda

