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Wobec licznych profanacji i aktów wandalizmu nie
możemy stać bezczynnie. Trzeba nam podjąć działania
i zawalczyć o to, co dla nas najważniejsze, najświętsze.
Przykładem może być dla nas francuska młodzież, która
podjęła akcję „Chroń swój kościół”.

Matka Boża w La Salette
Wezwanie do nawrócenia

Łączą nas
Dzwony
Nadziei
Fot. Jan Bielecki/East News

Bóg jest Kimś
zachwycającym

Rozmowa z raperem ks. Jakubem Bartczakiem
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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Nie depczcie przeszłości nas zych ołtarzy

”

„

Zbezczeszczenie pomnika Chrystusa Zbawiciela w Warszawie, Matka Boża Częstochowska czy
Pan Jezus Miłosierny z tęczą – to tylko niektóre akty wandalizmu, jakie uderzają w to, co dla
katolików najświętsze. Środowiska lewackie są coraz bardziej agresywne i krok po kroku
posuwają się do przodu, obserwując, na ile mogą sobie pozwolić. Sytuacja, jaka ma miejsce
we Francji, pokazuje, że nie wolno stać bezczynnie, ale trzeba podjąć działania.

N

awiązując do tego, co
wydarzyło się w Warszawie, metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski
w czasie Mszy Świętej sprawowanej w rocznicę Powstania
Warszawskiego w kościele Ma-

riackim w Krakowie przywołał
historię pomnika Chrystusa
Zbawiciela sprzed kościoła na
Krakowskim Przedmieściu, który stał się częścią rumowisk,
gruzów i zgliszcz powstańczej
Warszawy. 22 października

1944 r. Niemcy wywieźli brązową figurę z Warszawy w celu
przetopienia, jednak porzucili ją w przydrożnym rowie
w Hajdukach Nyskich, gdzie
rozpoznali ją polscy żołnierze. Pomnik przywieziono do

fot. Żołnierze Chrystusa

Bardzo często możemy usłyszeć: jakie Kościół ma prawo, by mieszać się w prywatne życie ludzi. Trzeba w imię wyższości głosu i woli Boga odpowiedzieć: Kościół nie jest lobby kulturowym
czy politycznym zamierzchłego czasu, który rozpowszechnia jakąś ideologię. Kościół nie
jest klubem towarzyskim, gdzie przegłosowuje się pewne prawdy, ale jest wspólnotą
ludzi ustanowioną przez Boga, która od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego bierze swój początek i w Duchu Świętym odczytuje swoje prawa i swoje obowiązki. Trzeba nam więc zapytać: czy mamy być obojętnymi wobec utraty prawdziwej, czyli wewnętrznej wolności, za którą idzie utrata wolności zewnętrznej? (...)
Trzeba nam na nowo rozpocząć batalię zmagań kulturowych, aby demaskować
niebezpieczeństwa pogańskich i ateistycznych zamierzeń sprzeciwiających się Ewangelii życia, a tym samym koncepcji człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a ponadto godności kobiety i mężczyzny, sakramentu małżeństwa i wspólnoty rodzinnej.
Abp Wacław Depo, Jasna Góra 2 lutego 2020 roku

ścijaństwu ideologii; ludzie,
którzy czują wsparcie wielkich
tego świata poza granicami
Polski, ale także wewnątrz naszego kraju i przez to czują się
bezkarni; czynią to w imię głoszonej przez siebie tolerancji,
postępu, równości. „W obliczu
tego, co przeżywamy, prosimy: uszanujcie nasze świętości, uszanujcie nasze świętości
i religijne, i narodowe” – apelował abp Marek Jędraszewski,
wskazując, że profanacji uległ
także pomnik warszawskiej Syrenki, związany z Powstaniem
Warszawskim poprzez osobę
Krystyny
Krahelskiej,
żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki
Powstania Warszawskiego.
„«Nie depczcie
przeszłości
naszych ołtarzy»
– prosił słowami Adama
Asnyka metropolita krakowski. – Raz jeszcze proszę tych wszyst-

 arszawy i poddano renowaW
cji. Posąg Chrystusa ponownie
stanął przed kościołem i został
poświęcony 19 lipca 1945 r.
„Stał się symbolem, że Polska,
że Warszawa się nie poddaje,
że chce się dźwigać ze swoich ruin, ze swoich nieszczęść
– mówił abp Marek Jędraszewski. – Wszędzie tam, gdzie
chodzi o godność człowieka,
o jego wolność, tam wszędzie
z człowiekiem jest Chrystus
– zwycięzca, zbawiciel, choć to
zwycięstwo bardzo często okupione jest ogromnym cierpieniem” – powiedział.
Arcybiskup
mówił
dalej o wielkim bólu
będącym reakcją
na sponiewieranie
i zbezczeszczenie
pomnika
Chrystusa Zbawiciela,
do którego doszło
przed kilkunastoma
dniami w Warszawie.
Zauważył, że tych aktów
dokonali przedstawiciele nowej, ale równie wrogiej chrze-

Drodzy
Czytelnicy!

kich, którzy w imię
antychrześcijańskich
ideologii chcą zburzyć ten ład
duchowy naszej Ojczyzny, ład
z trudem i poświęceniem budowany od chrztu Mieszka
w 966 r. Uszanujcie nas w imię
prawdziwej tolerancji, w imię
uznania tego, kim jesteśmy
jako polski naród, w imię tego
klucza, by zrozumieć nasze
dzieje, klucza, którym jest
Jezus Chrystus. Uszanujcie
nas. Mamy do tego święte
prawo” – apelował
abp Marek Jędraszewski.

fot. M. Talarek

Pożar katedry Notre Dame
w Paryżu, 15 kwietnia 2019 r.

Chroń swój kościół

„

fot. Associated Press/East News

Kilkaset profanacji rocznie odnotowują statystyki we
francuskich kościołach. Raz po
raz media przekazują obrazy
płonących świątyń. Z każdym
dniem narasta fala ataków na
to, co dla katolików najświętsze i najważniejsze. Aby przeciwstawić się temu i zamanifestować swój sprzeciw, francuska młodzież zainicjowała akcję „Protège ton église”, czyli
„Chroń swój kościół”.
Dwóch młodych katolików:
Gauthier i Guillaume, zdecydowało się powołać ochotniczą
straż, która ma na celu chronienie
miejsc modlitwy przed poten-

”

cjalnymi napastnikami. Dołączyły do nich kolejne osoby i dziś już
„Chroń swój kościół” liczy setki
osób. „W naszej działalności chodzi przede wszystkim o pokazanie, że nie jesteśmy obojętni i że
Francja jest w stanie chronić swoje dziedzictwo i korzenie – mówi
Gauthier i dodaje – Zależy nam
jedynie, żeby byli to ludzie zrównoważeni, dojrzali, których nie
poniosą emocje i nie dojdzie np.
do bijatyki z wandalami”.
Jak podało Radio Watykańskie, „obserwatorzy” to zazwyczaj
ludzie młodzi. „Najstarsi z nich
mają około trzydziestu lat. Większość studiuje, ale są i tacy, którzy

pracują lub prowadzą własne firmy” – czytamy w serwisie.
Trzon organizacji stanowią
katolicy, ale zdarzają się wśród
nich także wyznawcy innych religii. „Organizują się przez internet,
a po akcjach wrzucają do mediów społecznościowych zdjęcia
z nocnych czuwań. Starają się jednak nie pokazywać twarzy. Chcą
w ten sposób uniknąć agresywnych komentarzy w sieci lub konfrontacji z niedoszłymi wandalami” – podaje Radio Watykańskie.
Jak podkreśla Guillaume de
Thieulloy, założyciel „l’Observatoire de la christianophobie” („Obserwatorium
chrystianofobii”),
z którym organizacja „Chroń swój
kościół” dzieli się informacjami,
młodzi nie ochronią fizycznie
ponad 40 tysięcy francuskich kościołów. „Ich działania są symboliczne, pomagają budzić sumienia
i uświadamiać ludziom zagrożenia” – zaznacza, wyjaśniając od
razu, że ich misja pokazuje także,
że Francja nie jest tak zlaicyzowa-

nym krajem, jakby się wydawało.
Chrześcijaństwo jest wciąż żywe
i to głównie dzięki ludziom młodym. Widać to nie tylko podczas
nocnych czuwań, lecz także w demonstracjach pro-life czy wsparciu
dla prześladowanych chrześcijan.
Organizacja, która działa już
w Paryżu, Nantes, Nicei i w wielu innych francuskich miastach,
przyjmuje wciąż nowych człon-

ków, a tych, którzy nie mogą
uczestniczyć w czuwaniach,
prosi, aby przyłączyli się do nich
poprzez modlitwę. „Módlcie się
za nas, ale także za tych, którzy
dopuszczają się profanacji, o ich
nawrócenie, bo jest tak jak powiedział Jezus: oni «nie wiedzą,
co czynią»” – mówi Gauthier.
Opr. na podstawie informacji
w Radio Watykańskim

Patronem organizacji „Chroń swój kościół” jest bł. Noël
Pinot. Został on aresztowany podczas tajnej Mszy Świętej
w czasie rewolucji francuskiej. Idąc na szafot, miał jeszcze
na sobie szaty liturgiczne. Świadkowie zeznali, że wchodząc po schodach na zgilotynowanie, recytował słowa,
które wypowiadał kapłan na początku Mszy przed reformą liturgiczną: „Przystępuję do ołtarza Bożego”.
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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
fot. facebook.com/ProtegeTonEglise

E

W jakże trudnych czasach przyszło nam
żyć. Z jednej
strony zmagamy się
z pandemią
koronawirusa, z drugiej widzimy, że
wielu ludzi z tego doświadczenia nie
wyniosło żadnej nauki, a co więcej
– atakują Kościół, profanują to, co dla
nas katolików święte.
Nie wolno nam na to patrzeć bezczynnie. Nie możemy pozwolić, by
ktoś szargał nasze świętości. Cieszy
fakt, że wielu – zwłaszcza młodych
– budzi się i staje w obronie Kościoła.
Niech słowa Pana Jezusa: „Wstańcie,
chodźmy!” (Mk 14,42) staną się dla
nas niejako apelem do działania, do
aktywności, do modlitwy, do wspierania dzieła, jakim są „Dobre Nowiny”.
Przed nami w tym roku stoi niełatwe zadanie – mamy do wydania
jeszcze trzy numery „Dobrych Nowin”. Potrzebujemy na nie około
150 tysięcy złotych. Minione miesiące – jakże trudne – udało się przetrwać. Liczymy zatem i teraz na Waszą hojność! Pamiętamy także o comiesięcznej Mszy Świętej w intencji
Was wszystkich, którzy wspieracie
„Dobre Nowiny”.
Małgorzata Pabis

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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Moje Serce zatriumfuje!
Książka obowiązkowa
dla wszystkich, którzy
kochają Fatimę.
Będziecie zachwyceni.

Matka B oża w La Salette

Lektura ku pokrzepieniu
serc ludzi wierzących; podnieśmy głowy, obudźmy
nadzieję, nie gaśmy ducha.
W górę serca! Patrząc na to,
co dzieje się wokół, wydaje
Wam się, że lepiej nie będzie? Będzie!

Z

orędzia fatimskiego wynika jasno, że nadejście
nowej epoki, epoki panowania Maryi na tym świecie jest
czymś nieodwołalnym! Jakże
trudno to sobie dziś wyobrazić. Laicyzacja, kryzys Kościoła,
zgorszenie, odejście od wiary
całych społeczeństw, ideologie
wymierzone w prawo Boże,
prześladowania za wiarę... Wydaje się, że świat naprawdę

zmierza ku apogeum moralnego zepsucia. Ale przecież
wielkie proroctwo z Fatimy jest
jasne. Jej serce zatriumfuje! Nie
symbolicznie, nie w zaświatach, nawet nie na końcu czasów, ale tu, na tym świecie, który znamy. Czy zapomnieliśmy
o tej niezwykłej obietnicy?
W jakim miejscu dziejów jesteśmy? Kiedy nadejdzie epoka
panowania Maryi? Jak do tego

dojdzie? Jak będzie wyglądać?
Książka Wielkie proroctwo Fatimy stawia wiele pytań o przyszłość w kontekście przesłania
z Fatimy i koncentruje się na tej
części orędzia Maryi, w którą
bodaj najtrudniej dziś uwierzyć. To czyni tę publikację jedną z najbardziej przemawiających, istotnych i fascynujących
lektur o objawieniach w Fatimie i ich konsekwencjach.

Z

orędzia fatimskiego wy„
nika wyraźnie, że nadejście panowania Maryi jest
czymś nieodwołalnym. Co
więcej, rządy Matki Bożej
przyniosą odnowę Kościołowi, bowiem w ślad za karą
będzie kroczyć miłosierdzie.
Panowanie Fatimskiej Pani
to znak Jej łaskawości, gdyż
stwierdzenie: «Na koniec
moje Niepokalane Serce zatriumfuje», jest jednoznaczne
z tym, że zwycięży Jej miłosierdzie i dobroć. Po wybłaganiu dla świata koniecznego
oczyszczenia Maryja zaleje
nas strumieniem łask. Jej
królowanie pojedna nas z Bogiem, co jest niezbędne, by
Kościół mógł osiągnąć pełnię
doskonałości, do której jest
powołany”.
Fragment książki Wielkie
proroctwo Fatimy

Zamów:
internetowo: www.rafael.pl lub telefonicznie: 661 128 006
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„Jeżeli mój lud nie zechce się
podporządkować, będę zmuszona
puścić ramię mojego Syna.
19 września 1846 r. w La Salette we
Francji płacząca Matka Boża ukazała
się ubogim i niewykształconym
dzieciom: piętnastoletniej Melanii
i jedenastoletniemu Maksyminowi.

D

zieci wyprowadzały o świcie krowy na pastwiska.
Wspinały się na trawiastą halę góry Les Baisses, która
wznosiła się ponad maleńką, nikomu nieznaną wioską La Salette. Maksyminowi towarzyszyła
koza i pies Loulou. Kiedy dzwony w kościele obwieściły Anioł
Pański, dzieci popędziły krowy
do wodopoju umiejscowionego w małej kotlinie. Potem pognały je na łąkę, na zbocza góry
Gargas. Maksymin z Melanią
zostawili tam zwierzęta i poszli
do źródła „dla ludzi”. Zjedli przygotowany dla nich skromny
posiłek i zapadli w sen. Melania
obudziła się pierwsza. Zaniepokoiła się, czy zwierzęta będą na
miejscu, w którym je zostawili.
Zbudziła Maksymina i razem
pobiegli do nich.

Orędzie Pięknej Pani

Dzieci obok źródełka zobaczyły wielką jasność. Z ognistej
kuli wyłoniła się postać młodej

kobiety ubranej tak jak miejscowe gospodynie, w czepku
na głowie zwieńczonym świetlistym diademem i w białych
szatach ozdobionych kwiatami
róż. Na szyi Pięknej Pani wisiał
krucyfiks z młotkiem i obcęgami. Kobieta siedziała i płakała.
Po chwili wstała i zwróciła się
do dzieci po francusku: „Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tutaj, aby wam
opowiedzieć wielką nowinę!”.
Płacząc przez cały czas, Maryja rozmawiała z nimi. Mówiła
im o czekających ludzi strasznych wojnach, głodzie i epidemiach, błagała o nawrócenie.
Ostrzegła, że jeśli tak się nie
stanie, na świat spadną wielkie
nieszczęścia.
„Jeżeli mój lud nie zechce
się podporządkować, będę
zmuszona puścić ramię mojego Syna. Jest ono tak silne i tak
ciężkie, że nie zdołam go dłużej
podtrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was! Chcąc,

by mój
Syn was
nie opuścił,
jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić,
a wy sobie nic z tego nie
robicie. Choćbyście nie wiem jak
się modlili i nie wiem, co czynili,
nigdy nie zdołacie wynagrodzić
trudu, którego się dla was podjęłam – mówiła i dodawała: – Dałam
wam sześć dni do pracy, siódmy
zastrzegłam dla siebie, a nie chcą
mi go przyznać! To właśnie czyni
tak ciężkim ramię mojego Syna.
Woźnice przeklinają, wymawiając pomiędzy przekleństwami
imię mego Syna. Te dwie rzeczy
tak bardzo obciążają ramię mego
Syna. Jeżeli zbiory się psują, to
tylko z waszej winy. Pokazałam
wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie
robiliście! Przeciwnie, znajdując
zepsute ziemniaki, przeklinaliście, wymawiając wśród przekleństw imię mojego Syna. Będą
się one psuły nadal, a tego roku
na Boże Narodzenie nie będzie
ich wcale”.

Maryja ostrzegała: „Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasiewać,
bo wszystko, co posiejecie, zjedzą robaki. A jeżeli coś wyrośnie,
obróci się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód. Lecz zanim to nastąpi, dzieci poniżej lat
siedmiu dostaną gorączki i będą
umierać na rękach trzymających
je osób. Inni będą cierpieć z powodu głodu. Orzechy się zepsują,
a winogrona zgniją”.
Następnie Matka Boża przekazała każdemu z dzieci pewne
tajemnice. Dalej zaś mówiła znowu tak, że słyszeli Ją i Maksymin,
i Melania:
„Jeżeli ludzie się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się
zasadzą. Czy dobrze się modlicie,
moje dzieci?”. Dzieci
zgodnie
odpowiedziały: „Nie,
proszę Pani,
nie
bardzo”. „Ach,
m o j e
dzieci,
trzeba
się dobrze modlić, rano
i wieczorem. Jeżeli
nie macie czasu, odmawiajcie
przynajmniej Ojcze
nasz i Zdrowaś, Maryjo,
a jeżeli będziecie mogły, módlcie
się więcej. Latem na Mszę Świętą
chodzi zaledwie kilka starszych
kobiet. Inni pracują w niedzielę
przez całe lato. A zimą, gdy nie
wiedzą, czym się zająć, idą na
Mszę Świętą jedynie po to, by sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy”.
Zanim Piękna Pani zakończyła
orędzie, zapytała jeszcze: „Moje
dzieci, czy widziałyście kiedyś zepsute zboże?”. „Nie, proszę Pani”
– odpowiedziały dzieci. Wtedy
Matka Boża powiedziała do Maksymina: „Lecz ty, moje dziecko,
musiałeś przecież je widzieć ze
swoim ojcem pewnego razu
w okolicy Coin. Właściciel pola
powiedział wówczas do twojego ojca: «Chodźcie zobaczyć, jak
moje zboże się psuje». Poszliście
tam. Twój ojciec wziął dwa lub trzy
kłosy do ręki, roztarł je, i wszystko

obróciło się w proch. Wracając do
domu, kiedy byliście około godziny drogi od Corps, ojciec dał ci
kawałek chleba, mówiąc: «Masz,
dziecko, jedz jeszcze chleb w tym
roku, bo nie wiem, czy kto będzie
go jadł w roku przyszłym, jeżeli
zboże będzie się tak dalej psuło»”.
Usłyszawszy to, Maksymin
przypomniał sobie całe zdarzenie i przyznał to na głos, tłumacząc, że wcześniej go nie pamiętał. Matka Boża zaś, kończąc
swoją przemowę, poprosiła:
„A więc, moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi!”.
I odeszła, a przekroczywszy strumień i wchodząc na przeciwległe zbocze, powtórzyła, nie odwracając się już w stronę dzieci:
„A więc, moje dzieci, przekażcie
to całemu mojemu ludowi!”.
Czy przepowiednie Maryi
się spełniły? Oczywiście. Zima
1846 r. była bardzo ciężka. Zapanował głód. Do tego dołączyły
straszne choroby. Jak zapowiedziała Maryja, wielu ludzi, także
dzieci, umierało na skutek epidemii cholery i tyfusu. Ofiar głodu
i chorób byłoby pewnie znacznie więcej, ale wielu uwierzyło
słowom Maryi i się nawróciło...
Specjalna komisja listem pasterskim wydanym już 19 września 1851 r. – w piątą rocznicę
objawienia! – potwierdziła prawdziwość objawień. Kościół uznał
jedynie orędzie przekazane
przez Matkę Bożą Melanii i Maksyminowi. Nie wydał jednak pozytywnej opinii o tajemnicach
przekazanych dzieciom.
Tekst i zdjęcia M.Pabis

Grupa młodych katolików
obroniła przed zniszczeniem
przez tłum pomnik franciszkanina św. Junipero Serry
w Venturze (stan Kalifornia,
USA). Barbarzyńskie i ignorujące historyczne fakty niszczenie pomników i dewastacje, których ofiarą padły także katolickie posągi, kościoły
i kaplice, jest pokłosiem antyrasistowskich protestów, które wybuchły w USA po śmierci
25 maja br. Afroamerykanina
George Floyda.
Jak informowała Mary Rose
w „California Catholic Daily” około 200 demonstrantów przybyło
23 czerwca br. do Ventury po to,
by – w imię walki ze „zniewoleniem, gwałtem i ludobójstwem
na rdzennych mieszkańcach
Ventury” – zburzyć stojący przed

ratuszem pomnik założyciela
miasta. Natknęli się oni na kordon utworzony wokół pomnika
przez księdza i kilkudziesięciu
młodych katolików – głównie
studentów miejscowych uczelni.
Milcząc lub modląc się, katolicy
znieśli wyzwiska i obelgi, jakimi
ich obrzucono, oraz liczne próby
sprowokowania agresji. Po
podjechaniu wozów policji
„burzyciele” w końcu dali za
wygraną.
Wcześniej zniszczone
zostały inne pomniki św.
Junipero – figura z parku
Golden Gate w San Francisco oraz posąg z centrum Los Angeles. Obroniony
przed zdewastowaniem pomnik
przeniesiony został już w inne
– mniej kłujące barbarzyńców
w oczy – miejsce.
◆◆◆
Antyrasistowskie rozruchy,
jakie rozpętały się po tragicznej
w skutkach interwencji policjanta z Minneapolis Dereka Chauvina, przybrały niedługo potem
formę... rasizmu w stosunku do
ludzi białych oraz walki z chrześcijaństwem i chrześcijańską
cywilizacją. Gniew wyładowywano głównie na pomnikach.
Oprócz w pewnym stopniu „zrozumiałego” burzenia pomników
wystawionych
handlarzom
niewolników, gniew tłumu
przekierowano także na posągi

Relikwie ks. Jerzego

Kostki – sanktuarium bł. Jerzego
Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Od października ubiegłego roku w kaplicy znajduje
się już inna gablota zawierająca
sutannę, którą kapłan miał na sobie w czasie męczeńskiej śmierci poniesionej w 1984 r. z rąk
funkcjonariuszy komunistycznej
Służby Bezpieczeństwa.

fot. Paweł Kęska

Koszula, złoty krzyżyk na łańcuszku, zapalniczka z logo „Solidarności”, wezwanie na przesłuchanie, znaczek z orzełkiem
i inne przedmioty, które w czasie
swojej ostatniej podróży miał
przy sobie bł. ks. Jerzy Popiełuszko, znalazły się w specjalnej
pancernej gablocie, którą oglądać można w kaplicy z relikwiami kościoła pw. św. Stanisława

żyjącego w XVIII w. św. Junipero Serrę (w Venturze nazwano
go „ojcem ludobóstwa”!), a co
więcej, nawoływano nawet do
niszczenia wizerunków... „białego Europejczyka” Jezusa, jego
„europejskiej matki” Maryi i „ich
białych przyjaciół” (wizerunki
te nazwano: „obrzydliwą formą
białej supremacji” i „rasistowską
propagandą”).
Idiotycznych zarzutów w stosunku do Jezusa i Maryi rozważać
nie ma sensu, a co do św. Junipero Serry biskupi z Kalifornii podkreślają całkowitą bezzasadność
przypisywania mu jakiejkolwiek
formy rasizmu czy „ludobójstwa”.
Według oświadczenia biskupów
przybyły z Hiszpanii, kanonizowany w 2015 r. św. Junipero – założyciel dziewięciu misji katolickich na terenie obecnej Kalifornii
– wyprzedził swój czas w obronie praw ludów tubylczych.
Walcząc z uciskiem wielokrotnie
naciskał na władze hiszpańskie,
aby lepiej traktowały społeczności Indian amerykańskich. Mało
tego – jak twierdzą eksperci latynoscy – w założonych przez siebie misjach „służył społeczności
tubylczej, ewangelizując lokalne
społeczności i zapewniając im
pracę, edukację i jedzenie”.
Wbrew często kłamliwej retoryce obecnych „antyrasistów”
nie tylko św. Junipero, lecz także wielu innych amerykańskich
katolików – uczniów i naśladow-

Życie każdego ma znaczenie!

„Black Lives Matter” – „Czarne życie ma znaczenie”? Oczywiście, ale takie samo znaczenie mają dla nas katolików inne
„życia”: białe, żółte, niebieskie (policjantów), stare, młode, ludzi z zespołem Downa, psychicznie chorych, nienarodzonych,
alkoholików, więźniów, ubogich, bogaczy, prześladowanych
i prześladowców itd. Znaczenie ma bowiem życie każdego
człowieka! Każdego! Bez wyjątku!

Katolicy a „Black Lives Matter”

Jako katolicy sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie rasizmu. Wielu biskupów i kapłanów z USA przestrzega jednak
przed bezkrytycznym popieraniem ruchu „Black Lives Matter”.
„Black Lives Matter” jest nazwą szerszego ruchu społecznego,
ale istnieją różne organizacje o tej nazwie. Jak informuje CNA,
największą jest Fundacja Black Lives Matter Global Network,
która ma wiele lokalnych oddziałów i prowadzi portal blacklivesmatter.com. Fundacja ta oraz większość innych przywódców
ruchu BLM promuje ideologię gender oraz odrzuca nauczanie
Kościoła dotyczące seksualności, małżeństwa i aborcji.
ców Jezusa – zapisało piękną
kartę walki przeciw jakiejkolwiek
formie ucisku w stosunku do ludzi o innym niż biały kolorze
skóry. Wystarczy choćby wspomnieć św. s. Katarzynę Drexel,
która za odziedziczone miliony
dolarów utworzyła sieć szkół
dla ubogiej ludności kolorowej.

Warto dodać, że wśród katolickich świętych już od dawna jest
wiele osób o innych niż biały kolorze skóry – m.in. czarnoskóry
Karol Lwanga i jego towarzysze,
Mulat Marcin de Porres, męczennicy azjatyccy...

Gwidon do Gwidona

Na interesującą formę poznawania swojej wspólnoty,
obchodzącej w tym roku jubileusz 800-lecia obecności
w Polsce, wpadły siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Przygotowały Duchackie
memory – grę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
25 par kart przedstawia
obrazy, symbole, ważne postacie – wszystko, co przez wieki
tworzyło Zakon Ducha Świętego. Znajdziemy na nich m.in.
wizerunki założyciela zakonu bł. Gwidona z Montpellier
i czcigodnej służebnicy Bożej
s. Emanueli Kalb, symbole Ducha Świętego, duchacki herb
i hasło. W Duchackie memory

gra się tak samo jak w każdą
inną grę typu „memory”.
◆◆◆
Duchaczki są żeńską gałęzią Zakonu Ducha Świętego,
założonego w XII w. we Francji
przez bł. Gwidona z Montpellier. Do Polski duchacy i duchaczki zostali sprowadzeni
w 1220. Zamieszkali w Prądniku pod Krakowem, a następnie w samym Krakowie. Założyły tam – nieistniejący już
dziś – szpital Świętego Ducha.
Dziś, pod nieco inną nazwą, po
uzyskaniu autonomii, w Polsce
działa jedynie żeńska gałąź zakonu. Siostry naśladują Jezusa w Jego miłosiernej miłości,
służąc Mu w chorych i ubogich,

w opuszczonych i potrzebujących pomocy dzieciach w szpitalach, domach prywatnych
i domu pomocy społecznej;
troszczą się o chrześcijańskie
wychowanie dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na temat
zgromadzania i gry znaleźć
można na stronie: www.kanoniczki.pl.
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Maryjne
powroty
Przez ok. 70 lat była zamurowana we wnęce obok kopuły na dachu jednego z budynków w Krakowie. Powróciła
22 maja br. Na rynku Starego
Miasta w Pradze nie było jej
dłużej – 102 lata. Powróciła 4 czerwca br. Kto? Maryja
– Matka Zbawiciela.
Odlana z cementu figura
Matki Bożej z cynkowymi detalami znajdowała się niegdyś
w kopule wybudowanego
w latach 1912-1929 budynku
Związku Męskiej Młodzieży
Przemysłowej i Rękodzielniczej
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie. ZMMPiR
było świeckim stowarzyszeniem prowadzącym działalność społeczną skupioną na
pracy z młodzieżą, powołanym
do istnienia w 1906 r. przez jezuitę ks. Mieczysława Kuznowicza. W budynku przy ul. Skarbowej 4 znajdowała się scena
teatralna, dlatego po przejęciu
go przez komunistów oddano
go m.in. na potrzeby teatru (do
dziś mieści się tam Teatr Groteska). Wtedy też z kopuły „zniknęła” Maryja. W październiku
2017 r., w trakcie prac remontowych okazało się, że została
ona zamurowana we wnęce
obok kopuły. Prawdopodobnie – jak informuje Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
– robotnicy zamiast zniszczyć
figurę, postanowili ją wówczas
zamurować, żeby „czekała” na
lepsze czasy.
Dziś Maryja ma tam pod
opieką 210 uczniów i studentów mieszkających w bursie
prowadzonej przez kierowany
przez jezuitów reaktywowany w 1989 r. Związek Męskiej
Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej. Może roztoczy też
pieczę nad Teatrem Groteska,
żeby jego repertuar zawsze był
zgodny z katolickim nauczaniem i moralnością.
◆◆◆
Dwumetrowa złocona piaskowcowa figura Niepokalanej
depczącej skrzydlatego szatana
przez 268 lat wieńczyła wybudowaną w latach 1650-1652 około
14-metrową Kolumnę Maryjną
stojącą na Placu Staromiejskim

w sercu czeskiej Pragi. „Kolumna
została zbudowana jako wyraz
wdzięczności Dziewicy Maryi za
udaną obronę Pragi przed Szwedami pod koniec wojny trzydziestoletniej jesienią 1648 r.”
– czytamy na stronie www.marianskysloup.cz. Kolumna i figura zostały obalone 3 listopada
1918 r. po upadku cesarstwa
austro-węgierskiego i powstaniu republiki Czechosłowackiej
przez antykatolicki praski tłum
złożony z socjalistów i socjaldemokratów upatrujących w nim
politycznego symbolu obalonego reżimu Habsburgów
(burzyciele mieli w planach
również wrzucenie do Wełtawy
pomników świętych zdobiących
słynny most Karola, ale udało
się temu zapobiec). Od razu po
rozbiórce próbowano odbudować kolumnę, ale z uwagi na
uwarunkowania polityczne i historyczne starania te nie zostały
uwieńczone sukcesem. Obecny
powrót wiernych replik kolumny
oraz posągu jest zwieńczeniem
30 lat starań Towarzystwa Odbudowy Kolumny Maryjnej. Maryjny pomnik został poświęcony
15 sierpnia przez prymasa Czech
kard. Dominika Dukę OP. Na cokół kolumny powrócić mają
także repliki czterech posągów
aniołów pokonujących diabły,
a do wewnętrznej małej kaplicy
kopia gotyckiego obrazu Matki
Bożej Ryneckiej.

Perła pod Krakowem
Leżące nieopodal Krakowa
Gotycko-barokowe opactwo
Opactwo św. Wojciecha Mni- z kościołem – sanktuarium Matszek Benedyktynek w Staniąt- ki Bożej Bolesnej w Staniątkach
kach zostało wpisane na listę – zostało ufundowane przed
pomników historii. W rozporzą- 1228 r. przez kasztelana krakowdzeniu Prezydenta RP czytamy, skiego Klemensa Jaksę Gryfitę
że celem jego ochrony jest
i ofiarowane jego córce Wi„zachowanie, ze wzglęzennie, pierwszej przedu na wartości histołożonej staniąteckiej
ryczne, artystyczne,
wspólnoty. Opacnaukowe,
autentwo staniąteckie to
tyczność substancji
skarbnica pamiątek
oraz wartości niemahistorycznych: doterialne, najstarszekumentów, rękopigo w kraju żeńskiego
sów, starodruków, infot. M. Pabis
klasztoru benedyktyńkunabułów. Są tam także
skiego o ośmiusetletniej ciągłobogate zbiory szat i sprzętów
ści funkcjonowania, z trzynasto- kościelnych, w tym monstrancja
wiecznym gotyckim kościołem późnogotycka z 1543 r., obrazy,
halowym oraz cennymi dziełami rzeźby oraz kolekcja figurek wosztuki gromadzonymi przez stu- skowych, które produkowano
lecia, a także unikatowymi archi- w klasztorze. Od przeszło siedwaliami muzycznymi związany- miu wieków wielką czcią cieszy
mi z kultywowaną w klasztorze się tam cudowny obraz Matki
od średniowiecza sztuką śpiewu Bożej Bolesnej, przed którym
liturgicznego”.
modlili się m.in. król Władysław

Tropienie Wojtyłów
W WadowiKościół
cach możemy Narodzenia
się przejść „Szla- NMP
kiem
Karola w BielskuWojtyły”, w Kra- Białej
kowie podążyć
„Ścieżkami Jana Pawła II”. Być
może w najbliższej przyszłości podobna trasa powstanie również w Bielsku-Białej.
W maju do prezydenta miasta trafił wniosek w sprawie
stworzenia w Bielsku-Białej
szlaku turystycznego „Śladami rodziny św. Jana Pawła II”.

„Związki
Karola
Wojtyły z regionem
Bielska i Białej sięgają
trzech pokoleń wstecz
i obejmują zarówno
jego rodziców, jak
i dziadków i pradziadków z obu
stron” – czytamy w uzasadnieniu
do wniosku złożonego przez dr.
Andrzeja Grajewskiego, dr. Jerzego Polaka, Piotra Keniga i Henryka Juszczyka. „W Lipniku urodził
się Karol Wojtyła – senior, a w Białej obie jego babki: Anna Maria
z Przeczków Wojtyłowa oraz Ma-

fot. M. Pabis

Ocalili Serrę!

Rasizm w Katechizmie

„Wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, mają tę samą naturę i to
samo pochodzenie. Wszyscy, odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są wezwani do uczestniczenia w tym samym Boskim
szczęściu; wszyscy więc cieszą się równą godnością”; „Równość między ludźmi w sposób istotny dotyczy ich godności
osobistej i praw z niej wypływających: Należy... przezwyciężać... wszelką formę dyskryminacji odnośnie do podstawowych
praw osoby ludzkiej, czy to... ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się
ona zamysłowi Bożemu” (KKK 1934 i 1935).

fot. kanoniczki.pl

fot. Ken Lund , Wikimedia Commons CC-BY-SA 2.0
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fot. Elżbieta Graboś
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Jagiełło, św. Jadwiga Królowa,
św. Kinga, bł. Salomea oraz Bolesław Wstydliwy, Zygmunt Stary,
Jan III Sobieski, konfederaci barscy, polscy powstańcy, a także
kard. Karol Wojtyła.
Nowym pomnikiem historii
został również zespół architektoniczno-krajobrazowy w Nowym Wiśniczu z zamkiem oraz
dawnym klasztorem karmelitów, w którym obecnie znajduje się więzienie.
Zaliczenie zabytku do pomników narodowej historii ma
nie tylko wymiar prestiżowy, lecz
także łączy się z roztoczeniem
nad nim specjalnej opieki konserwatorskiej i wsparciem ze strony
państwa. Na tej liście znajduje się
w tym momencie 107 obiektów.
ria Anna z Scholzów Kaczorowska. W Białej mieszkał i pracował
Maciej Wojtyła, dziadek papieża, pochowany na miejscowym
cmentarzu rzymskokatolickim.
W Białej urodziła się Olga, zmarła tuż po porodzie siostra Karola.
Natomiast w Bielsku w Szpitalu Miejskim pracował i zmarł
w 1932 r. dr Edmund Wojtyła,
brat przyszłego papieża”.
Oznakowanych ma zostać 12
miejsc związanych z wszystkimi tymi osobami, a szlak ma być
„dopełnieniem oznakowanych
już w mieście miejsc związanych
z późniejszą posługą biskupa krakowskiego, kardynała i papieża”.
fot. DTG, Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0

Zabić ego, pełnić wolę Boga i zwalczyć COVID-19
Meksykański model, aktor
i producent Eduardo Verástegui – znany także w Polsce
z filmów Cristiada i Bella
– jest dziś jednym z największych na świecie apostołów
różańca. Dzięki jego apelowi
w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego ponad milion ludzi
chwyciło za różaniec, by wraz
z nim za pośrednictwem sieci
społecznościowych modlić
się o ustanie pandemii koronawirusa. Wśród modlących
się osób byli także Polacy.
Verástegui urodził się w katolickiej rodzinie meksykańskiej.

Od lat angażuje się w obronę
życia i pomoc kobietom planującym dokonać aborcji. W wywiadzie dla EWTN News aktor
wyznał, że od 16 lat codziennie
– od kiedy w wieku 28 lat odmówienie tej modlitwy otrzymał
na pokutę podczas spowiedzi
generalnej – modli się na różańcu, „aby zabić swoje ego i pełnić
wolę Boga”. Dziś modli się nie
tylko sam, lecz także za pośrednictwem sieci społecznościowych zachęca i zaprasza do różańca setki tysięcy innych osób.
Różaniec, Pismo Święte, sakramenty i kierownictwo du-

fot. youtube.com/usereduardoverasteguitv

chowe są dla aktora pozostawionymi nam przez Boga narzędziami, za pomocą których
możemy osiągnąć świętość
i dotrzeć do nieba.
Strony przygotował Henryk Bejda
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Nowy katalog wysyłkowy!
www.religijna.pl

Bóg jest Kimś zachwycającym

Jest Ksiądz szczęśliwym
kapłanem?

B

ardzo. Mam szczęście być
księdzem. Lubię bardzo
udzielać sakramentów. Czuję

się na swoim miejscu. Lubię być
szafarzem, lubię być duszpasterzem. Dlatego też mogłem dziś
tu do Łagiewnik przyjechać
z ludźmi. Ja nie mam swojej bliskiej rodziny oprócz
mamy, ale jako
kapłan
czuję, że mam
dużą rodzinę
w parafii.
Ws z y s t kie sfery kapłaństwa są
czymś pięknym, począwszy od
sakramentów. I tak
sobie dziś uświadomiłem, że
mimo iż nie widziałem w sobie
żadnych talentów do kapłaństwa (bo hip-hop i umiejętność
rapowania nie jest czymś, co

Weronika Kostrzewa

fot. arch. W. Kostrzewy

K

oc hani , to s tras z n e, że
spłonęły wasze rodzinne
„
pamiątki, ale ważne, żeby
być dobrym człowiekiem”.
„O, widzę, że ktoś zniszczył elewację waszego domu, ale nie zapominajcie, że gdzieś na świecie
też jest zło”.
„Tak , słyszałem, że ktoś
napluł na zdjęcie waszej
mamy, ale przecież to zdjęcie, pomówmy o cz ymś
innym”.
„Może ktoś pobił waszego
ojca, ale pamiętajcie, nie
jego pierwszego”.

Radio Plus

Mam wrażenie, że w ostatnim czasie chrześcijanie są odbiorcami
wielu takich telegramów. Kolejne profanacje, płonące kościoły,
świątynie przekształcane na meczety, niszczone symbole religijne.
Tego bólu, tych uczuć można nie rozumieć. Trudno wytłumaczyć
miłość komuś, kto jej nie czuje. Nie zwalnia to jednak nikogo z braku szacunku dla człowieka, który to wszystko odczuwa, przeżywa
i nie godzi się na takie sytuacje. Nigdy nie słyszałam, by ktoś do
głodnej osoby krzyczał, że wcale nie chce jej się jeść albo płaczącemu wmawiał, że jest szczęśliwy i radosny. Najgorsze chyba w tym
wszystkim jest to, że my, katolicy, wchodzimy w tę narrację. Przestajemy się oburzać, wołać o sprawiedliwość i coraz ciszej przyznajemy, że to nas jednak boli. Możemy być pewni, że jeśli my nie
będziemy wołać o szacunek dla tego, co święte, co dla nas ważne,
nikt tego nie zrobi.

jest dobrym wstępem do kapłaństwa), zawsze myślałem, że
najbardziej interesuje mnie Pan
Bóg. Poszedłem więc za głosem Pana Boga, a później przez
wszystkie lata działała już łaska
stanu... Dzięki Kościołowi poznałem też wspaniałych ludzi.
To wszystko wciąż utwierdza
mnie w raz wybranym powołaniu.

I wraz z tymi ludźmi Ksiądz
jest, spędza swój czas,
pielgrzymuje. W czasie
wakacji przywiózł Ksiądz
swoje „owieczki” m.in. do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Dlaczego?
Bo jest to miejsce, gdzie
można tak trochę, delikatnie
dotknąć Pana Boga. My już tak
mamy, że gdy jedziemy z Wro-

cławia w tę stronę Polski, to musimy zajrzeć do św. Siostry Faustyny i doświadczyć Pana Boga.
Po to tu przyjeżdżamy, żeby się
nakarmić Bogiem. Tu, w Krakowie obowiązkowo Jan Paweł II,
św. Siostra Faustyna i Miłosierdzie Boże.

A czym to Boże miłosierdzie
jest dla Księdza?

D

la mnie to namiastka istoty
Boga, który jest tak wielki i wspaniały, że nie da się Go
poznać. Miłosierdzie jednak
bardzo mocno tłumaczy Pana
Boga, to, jakim jest, a jest właśnie miłosierny. Szczególnie
czuć to w ciszy, bo jak się robi
cicho, to wtedy nagle mocniej
zaczyna do nas mówić Bóg
i ukazuje to swoje miłosierne
oblicze. Nie jak ludzie, którzy

czasem oceniają... Pan Bóg nie
jest kimś, kto osądza, ale to
przede wszystkim Ktoś, kto nas
kocha i patrzy na nas swoim miłosiernym wzrokiem.

Co chciałby Ksiądz przekazać dziś młodym ludziom?

Ż

eby się nie bali Boga, żeby
się modlili, bo gdy człowiek
się modli, to zaczyna poznawać
Boga, a Bóg przy bliższym poznaniu jest Kimś zachwycającym.
Kiedyś pewien młody człowiek powiedział mi: „Wiesz co?
Ja się boję Boga”. Staliśmy w takim dużym, gotyckim kościele.
Wiedziałem, że on się nie modli.
A ja wiem, że jeśli człowiek się
modli, to zaczyna się zachwycać Panem Bogiem.

Dziękuję za rozmowę.

29,90

14,90

39,90 zł

19,90 zł

Elżbieta Canori Mora

Taylor R. Marshall

Inﬁltracja

Wstęp: bp Athanasius Schneider, wstęp
do polskiego wydania: Paweł Lisicki
Spisek, który ma zniszczyć Kościół od
środka! Autor ujawnia metody, jakie stosują wrogowie Chrystusa, aby przeniknąć
do seminariów, w szeregi duchowieństwa i episkopatów i uzyskać wpływ na
misję i nauczanie Kościoła.

Zamów bezpłatny katalog!

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 360, miękka, cz.-b.
fotografie

KOD: 758248

Nawróciła niewiernego męża!

Bł. Elżbieta Canori Mora (1774–1825), żona
i matka, włoska świecka trynitarka, beatyfikowana przez Jana Pawła II, wytrwale
i pokornie znosząc upokorzenia ze strony wiarołomnego męża, nie opuściła go,
lecz doprowadziła do jego nawrócenia.
Doświadczała też wielu zjawisk mistycznych.
Jest szczególną patronką odtrąconych, porzuconych i cierpiących z powodu małżonka.
WYDAWNICTWO AA, 13×19, s. 128, miękka

KOD: 649588

Mikael Ishak:

Moim numerem
jeden jest Jezus
„Moim numerem jeden jest Jezus”
– zadeklarował Mikael Ishak, nowy napastnik Lecha Poznań. 27-letni szwedzki piłkarz asyryjskiego pochodzenia został zawodnikiem poznańskiego klubu
ekstraklasowego w lipcu br. Wcześniej
przez trzy lata reprezentował barwy
niemieckiego 1. FC Nürnberg.
W rozmowie z klubową telewizją Lech TV
Ishak zadeklarował, że najważniejsza w jego
życiu jest religia. „Jestem chrześcijaninem. To
jest dla mnie na pierwszym miejscu – stwierdził
nowy zawodnik piłkarskiego wicemistrza Polski.
– Na kolejnym miejscu znajduje się oczywiście
moja rodzina, piłka nożna... Moim numerem jeden jest jednak Jezus!” – powiedział w wywiadzie udzielonym Lech TV.
Szwedzki piłkarz został zawodnikiem Lecha Poznań w lipcu br. Urodził się w szwedzkim
mieście Sodertalje w 1993 r. Karierę rozpoczynał
w tamtejszym klubie Assyriska FF, utworzonym
przez asyryjskich emigrantów. Był czterokrotnym reprezentantem Szwecji i młodzieżowym
mistrzem Europy do lat 21 w barwach tego kraju.
mp

24,90

19,90

34,90 zł

29,90 zł

29,90

14,90

34,90 zł

19,90 zł

Marcello Stanzione

Luisa Piccarreta

Małgorzata Pabis

Luigi Gaspari

Mistyczne spotkania, wizje
świętych, modlitwy

Nadziei. Dziennik mistyczny

Historia, cuda, łaski, świadectwa

Luigi Gaspari to włoski pisarz mistyczny,
a zarazem duchowy syn Ojca Pio i „ambasador” jego dzieł. W kwietniu 1968 roku,
za radą Ojca Pio, Gaspari spisał własne
duchowe przeżycia, które następnie wydał
pod tytułem Zeszyt miłości. Jest to swoisty
duchowy testament zawierający obietnice
łask, jakich Bóg chce udzielić każdemu
człowiekowi i całemu światu.

Kwiatki Świętych Aniołów Księga z nieba, tom 2: Moc

fot. Silesia711, Wikimedia Commons CC-BY-SA 4.0

fot. M. Pabis

Z ks. Jakubem Bartczakiem, raperem rozmawia Małgorzata Pabis.

Niezwykła książka, pełna cudownych
„anielskich kwiatków” – krótkich opowieści
o mistycznych spotkaniach i wizjach doświadczanych przez świętych, wizjonerów
i mistyków, których bohaterami są aniołowie. Książkę wzbogacają liczne modlitwy
do aniołów.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 649786

Zamówienia:

Drugi tom mistycznego dziennika Luisy
Piccarrety ukazuje jej niesamowite spotkania i relację z Jezusem, zyskującą
w niektórych momentach taki stopień intymności, jakiego nie spotkamy w żadnym
innym przypadku mistycznych przeżyć.
Jest to również księga pełna ostrzeżeń dla
ludzkości. Pojawiają się tu wizje zdegenerowanego świata i zagubionego Kościoła.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 224, miękka

KOD: 640158

tel. 12

Matka Boża Łaskawa

W przełomowym momencie bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku Matka
Boża Łaskawa ukazała się na niebie,
wspierając polską armię, która zmagała
się z sowiecką agresją. Z okazji 100-lecia
tamtych wydarzeń polecamy bogato ilustrowany przewodnik opisujący historię,
miejsca, cuda i łaski związane z kultem
Matki Bożej Łaskawej.
RAFAEL, 20×29, s. 128, twarda

Zeszyt miłości

WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 112, miękka

KOD: 640714

KOD: 560284

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

Zamówienie na kwotę 120 zł
lub więcej – przesyłka gratis!
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fot. Wellcome Collection CC-BY-SA 4.0

Program życia
S

fot. Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego w Przemyślu

pośród różnych sposobów
na życie człowiekowi będącemu uczniem Jezusa ten
wydaje się z wielu powodów
interesujący. Chodzi o wdzięczność, która charakteryzuje ludzi o wielkim sercu i jest matką wszystkich cnót. Ludzie
wdzięczni potrafią dostrzec
dobro otrzymane od Boga, jak
również od innych. Tak więc
kiedy wyrażamy komuś szczerą
wdzięczność za prezent, dobre
słowo czy drobną pomoc, jak
choćby przytrzymanie drzwi,
sprawiamy, że czuje się on zauważony i doceniony. Naszą
wdzięczność możemy okazywać na różne sposoby, takie jak
uśmiech, uścisk dłoni, podarowanie kwiatów, podziw dla
piękna, docenianie innych, posiadanych dóbr, bieżącej chwili
lub po prostu słowo „dziękuję”.
Najpełniej wdzięczność jaśnieje w Eucharystii, która jest
wielką tajemnicą wiary. Święty

Jan Paweł II zauważa: „Wcielanie programu eucharystycznego w codzienność, tam, gdzie
się pracuje i żyje – w rodzinie,
w szkole, w fabryce, w różnorodnych warunkach życia – oznacza
między innymi dawanie świadectwa, że rzeczywistości ludzkiej
egzystencji nie można uzasadnić bez odniesienia do Stwórcy:
«Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie». To transcendentne odniesienie, które zobowiązuje nas
do nieustannego «dziękczynienia» – właśnie do postawy eucharystycznej – za to, co posiadamy
i czym jesteśmy, nie umniejsza
właściwej autonomii rzeczywistości ziemskich, ale ją uzasadnia
w sposób najbardziej autentyczny, umieszczając ją równocześnie
w jej słusznych granicach. (...) Kto
nauczy się «składać dziękczynienie» na wzór ukrzyżowanego
Chrystusa, może stać się męczennikiem, ale nigdy nie będzie
prześladowcą” (MnD 26).

Tak więc można śmiało określić, że Eucharystia staje się dla
uczestników spotkania przy stołach Słowa i Ciała„szkołą wdzięczności”. Człowiek wdzięczny, który staje się po przyjęciu Komunii
mieszkaniem Trójcy Świętej, jest
także wdzięczny wobec swego otoczenia. To bardzo ważne
stwierdzenie w świetle tego, że
coraz więcej ludzi deklaruje samowystarczalność, a to oznacza,
że w swojej pysze skupiają się
jedynie na własnych sprawach
i nie muszą być za nic nikomu
wdzięczni. Kiedy zaś brakuje
wdzięczności, relacje między
ludźmi stają się trudne.
Okazanie wdzięczności nie
kosztuje wiele, a stanowi wielkie dobro: środowisko staje
się lepsze, stosunki bardziej
serdeczne, a to ułatwia miłość. Papież Franciszek naucza,
że „dla człowieka wierzącego
wdzięczność to samo serce wiary: chrześcijanin, który nie umie
dziękować to człowiek, który
zapomniał języka Boga. (...) To
odrażające! Przypomnijmy sobie pytanie, gdy Jezus uzdrowił
dziesięciu trędowatych, a tylko
jeden z nich wrócił, żeby podziękować (por. Łk 17,18). Kiedyś słyszałem jak osoba starsza,
bardzo mądra, bardzo dobra,
prosta, ale posiadająca ową mądrość pobożności i życia powiedziała: wdzięczność to roślina,
która rośnie na glebie dusz szlachetnych. Chodzi o tę szlachetność duszy, bo to ona, ta Boża
łaska pobudza nas do dziękowania, do wdzięczności. Jest
ona kwiatem duszy szlachetnej”
(13.05.2015).

Kiedy sprzeciwiamy się woli Bożej...

fot. Wikimedia Commons

Uzdrowienie trędowatych

Ewangelia

wg św. Mateusza 16,21-27
Jezus zaczął wskazywać swoim
uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie;
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok
i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do
Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś
Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu,
lecz po ludzku».
Łatwiej też zmierzyć się z wyzwaniami i przeciwieństwami,
kiedy – jak mówi ks. Henri J.M.
Nouven – podejmujemy stałą „dyscyplinę wdzięczności”,
która z wolna wykuwa w nas
przeświadczenie, że całe życie
i doświadczenie jest darem.
Wdzięczność rodzi się z wrażliwości na dobro, które zauwa-

Z dzwonami, które zostały poświęcone w Łagiewnikach, wiąże się ciekawa historia. „Kiedy podzieliliśmy się naszym pomysłem odlania Dzwonów Nadziei, to rektor katedry w Manili poprosił nas, żeby – jeżeli jest taka możliwość
– dzwon był poświęcony w Łagiewnikach. Przecież to święte miejsce związane z życiem i działalnością św. s. Faustyny, ale i św. Jana Pawła II znane jest na
całym świecie. Dla nich było to bardzo
ważne, że ta uroczystość miała miejsce
w światowym centrum kultu Bożego
Miłosierdzia – mówi Piotr Olszewski
z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego i dodaje, że dzwony będą się
znajdować na trzech kontynentach.
„Chcieliśmy, żeby to były miejsca znane na tyle, aby w tym trudnym czasie
pandemii symbol nadziei, który z sobą
niosą, poszedł jak najdalej w świat i tra-

C

zytam ten fragment Ewangelii już po raz kolejny i zastanawiam się nad tym, jak
ja bym zareagował, gdyby któryś
z moich ziemskich mentorów,
mistrzów, czy nauczycieli (każdy
przecież ma kogoś takiego, na
kim próbuje się w swoim życiu
wzorować) powiedział mi kiedyś
o zbliżającej się swojej męczeńskiej śmierci. Czy przyjąłbym tę
zapowiedź bez emocji? Na pewno nie. Pewnie powiedziałbym
tak jak powiedział Piotr do Jezusa:
,,Niech cię Bóg broni, nie przyjdzie
to nigdy na ciebie”. Bo my już tak
mamy, że za wszelką cenę chcemy bronić i chronić tych, których
kochamy i którzy są dla nas ważni.
Może właśnie dlatego, że ja
sam powiedziałbym tak jak Piotr,
słowa Jezusa wydają mi się trochę
przesadzone. Jezus miał prawo
zwrócić uczniowi uwagę, ale żeby
tak od razu swojego najbliższego
współpracownika nazwać szatanem... To bardzo mocne słowa.

Musiały Piotra zaboleć. Tym bardziej, że zaledwie kilka wersetów
wcześniej usłyszał od Mistrza:
,,Błogosławiony jesteś, Szymonie”,
a chwilę później: ,,Ty jesteś Piotr
– Opoka – i na tej opoce zbuduję
mój Kościół”. Porównanie do szatana musiało więc Piotra mocno
zaboleć. Choć z drugiej strony –
czy Jezus chciał Piotra obrazić?
Słowo ,,szatan” trzeba tutaj
właściwie zrozumieć. Nie jest to
określenie kogoś, kto jest opętany
i kto uosabia realne zło. Etymologia
każe nam tłumaczyć słowo ,,szatan”
jako ,,przeciwnik”. ,,Zejdź mi z oczu,
przeciwniku, bo jesteś mi zawadą”.
Zawsze, kiedy w naszym życiu
nie przyjmujemy słowa Bożego,
kiedy interpretujemy je po swojemu albo kiedy zuchwale sprzeciwiamy się zawartej w Ewangelii
woli Bożej, zawsze wtedy stajemy
się szatanami, czyli tymi, którzy są
Bogu przeciwni. Stajemy wtedy
w kontrze do Boga, który jest Miłością; w opozycji do Tego, który

chce dla nas jak najlepiej. Wobec
powyższego nie powinna nas zatem gorszyć skierowana do Piotra
wypowiedź Jezusa. Powinna nas
natomiast zachęcić do refleksji
i skłonić do postawienia sobie
pytania o to, w jakich sytuacjach
w moim życiu ja okazałem się
przeciwnikiem Boga. W jakich sytuacjach – zamiast chodzić za Jezusem – wyprzedziłem Go i zostawiłem za sobą? W jakich momentach siebie i swoją wizję szczęścia
postawiłem ponad Nim?
Te pytania powinny nas też
skłonić do zastanowienia się nad
obecnością pychy w naszym życiu. Tylko człowiek pokorny pozwoli się prowadzić Jezusowi.
Człowiek pyszny i zapatrzony we
własne ego zawsze będzie próbował na pierwszym planie stawiać
siebie samego. Tyle tylko, że taka
postawa z Ewangelią będzie miała
niewiele wspólnego.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

r e k l a m a
żamy: ktoś posprzątał, inny zamknął okno, położył czysty obrus, czy postawił wazon ze świeżymi kwiatami. Całe nasze życie
wypełniają wzajemne drobne
gesty służby. Jakże by się ono
zmieniło, gdybyśmy potrafili
być wdzięczni i tę wdzięczność
okazywać.
Ks. Leszek Smoliński

Łączą nas Dzwony Nadziei

Radosny głos Dzwonu Nadziei
(Bell of Hope) popłynął w niedzielę
23 sierpnia z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na cały świat. W czasie Mszy
Świętej ks. abp Marek Jędraszewski
poświęcił dzwony dla trzech kościołów na trzech kontynentach: Katedry Niepokalanego Poczęcia w Manili na Filipinach, Sanktuarium Boga
Ojca Przedwiecznego w Trindade
w Brazylii i łagiewnickiego sanktuarium.
„W ten sposób połączyliśmy
się duchowo z Czcicielami Bożego Miłosierdzia na całym
świecie, aby umocnić w ich
sercach nadzieję, że w «miłosierdziu Boga świat znajdzie
pokój, a człowiek szczęście!»”
– mówi ks. Zbigniew Bielas.
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fił do ludzi. Staraliśmy się wybrać właśnie takie trzy ważne miejsca na trzech
kontynentach. Takie miejsca, które już
same w sobie są symbolami. I tak nasze
dzwony trafią do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie zostały poświęcone, a także do Katedry
w Manili na Filipinach oraz do Bazyliki
w Trindade w Brazylii” – wyjaśnia.
Dzwon to symbol, który łączy i jednoczy. – Rozbrzmiewa z różnych okazji
– tych radosnych, ale też i tych smutnych. Te trzy dzwony – mam nadzieję
– będą dodawać ludziom nadziei. Wybraliśmy nawet taką wielkość dzwonu,
bo im mniejszy dzwon tym ten dźwięk
jest wyższy, a przy bardziej radosny. Te
dzwony mają głos radosny, głos napawający nadzieją i tym, że wszystko
się odmieni na lepsze” – powiedział
Olszewski.

#
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fot. W. Kompała/ Parafia św. Jana Pawła II w Radzyminie

Jest rok 1977. Ksiądz Jan Zieja, współzałożyciel Komitetu
Obrony Robotników, zostaje wezwany na przesłuchanie.
Oficer Służby Bezpieczeństwa Grosicki nakłania go do
współpracy. Ksiądz odmawia. Grosicki nie daje za wygraną.
Rozpoczyna się pojedynek dobra ze złem.

Tu nie ma co operować się wówczas wydarzyło: „Kiedy

Pewnego razu pan Marian,
pracując w polu, ładował słomę
na wóz i układał ją. – Konie szarpnęły wozem i tato spadł z wozu,
uderzając głową stracił przytomność. Po chwili gdy odzyskał przytomność wdrapał się na wóz i dotarł do domu. Następnie znalazł
się w szpitalu w Otwocku, gdzie
stwierdzono uraz kręgów szyjnych.
Lekarz usztywnił szyję i podłączył
do wyciągu – opowiada kobieta.
W nocy pacjent, mówiąc,
że nie może oddychać, zerwał
wszystko to, co założył mu lekarz. Rano była awantura – to
co zrobił pan Marian groziło
paraliżem, a nawet zagrażało
jego życiu. – Tego dnia będąc
w szpitalu powiedziałam do Taty,
że pójdę do lekarza, przeproszę
go w jego imieniu i poproszę
o nowe usztywnienie szyi i podłączenie do wyciągu. Tato odpowiedział mi wtedy: „Dziecko nie
chodź nigdzie, kiedy wróci lekarz
ja sam to załatwię”. Następnego
dnia Tata opowiedział mi to co

wczoraj wyszłaś ode mnie, siedziałem na łóżku i myślałem: teraz albo umrę albo nie będę się
poruszał. Westchnąłem do Ojca
Pio i w tym momencie poczułem
rękę na mym ramieniu, która
mnie pchnęła na łóżko i usłyszałem wyraźny głos: «Połóż się,
wszystko będzie dobrze». W tym
momencie poczułem straszliwy
ból szyi. Pomyślałem sobie, że tak
jak lekarz mówił, teraz będzie już
tylko gorzej. Po chwili poruszam
palcami ręki – jest dobrze; poruszam palcami nóg – jest dobrze”
– wspomina pani Kazimiera.
Na drugi dzień była zaplanowana operacja kręgów szyjnych. Przed zabiegiem wykonano jeszcze zdjęcie rtg szyi.
Kiedy lekarz, który miał operować pana Mariana wziął kliszę,
zdumiony powiedział: „Tu nie
ma co operować, tu jest wszystko dobrze”.
– Wkrótce Tato opuścił szpital. Od tego czasu nigdy nie
chorował, nigdy nie odczuwał

Figura Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy
i strażniczki Polski, wita wszystkich, którzy wjeżdżają do stolicy trasą S8. Posąg stoi przy wznoszonym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.
Figura została poświęcona 16 sierpnia
br. w ramach obchodów stulecia Bitwy
Warszawskiej przez biskupa diecezji
warszawsko-praskiej, Romualda
Kamińskiego.
W czasie uroczystości Biskup podkreślił,
że wzniesienie figury w tym miejscu
„jest wyrazem wdzięczności Bogu za
orędownictwo Maryi i wyproszenie
«cudu nad Wisłą» w 1920 roku”.

fot. Muschio Di Quercia, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

„Westchnąłem do Ojca Pio
i w tym momencie poczułem
rękę na mym ramieniu, która
mnie pchnęła na łóżko i usłyszałem wyraźny głos: «Połóż
się wszystko będzie dobrze».
W tym momencie poczułem
straszliwy ból szyi. Pomyślałem sobie, że tak jak lekarz
mówił, teraz będzie już tylko
gorzej. Po chwili poruszam
palcami ręki – jest dobrze; poruszam palcami nóg – jest dobrze” – takie świadectwo cudownej interwencji dał przed
laty pan Marian Cygan.

„Zieja” – film o legendarnym kapłanie wchodzi do kin!

żadnych boleści. Przeżył jeszcze
trzydzieści pięć lat. Zmarł przeżywszy osiemdziesiąt lat. Do
samej śmierci obrazek Ojca Pio
nosił w portfelu – zaświadcza
pani Kazimiera, wielka czcicielka św. Ojca Pio.
mp

ks. Tomasz Kancelarczyk

Kim jesteśmy?

P

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

fot. arch.

Uzdrowiony dzięki Ojcu Pio
Wydarzenie to opisała dla
nas córka pana Mariana – pani
Kazimiera, która uważa się za
duchową córkę św. Ojca Pio
i należy do Grupy Modlitwy
w parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Jej stryj – kapucyn,
znał osobiście św. Ojca Pio i to
właśnie od niego pan Marian
otrzymał obrazek ze Stygmatykiem z Pietrelciny, który zawsze
nosił przy sobie. Dziś nosi go
pani Kazimiera.
Duchowa córka Świętego
mówi: – Cieszę się, że mogę dać
świadectwo łaski uzdrowienia
przez wstawiennictwo św. Ojca
Pio dla mego ojca Mariana Cygana. O Ojcu Pio, Kapucynie
z San Giovanni Rotondo słyszałam już pod koniec lat pięćdziesiątych jako młoda dziewczyna.
Brat mego Taty był kapucynem
i on opowiadał wiele o Ojcu Pio.
Przekazywane informacje były
tylko dla bliskiej rodziny. Wtedy
w Polsce nie wolno było mówić
o świętych.
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o jednej z Mszy Świętych, która była
odprawiana tydzień przed
wyborami, zwrócono mi
uwagę, że tekst modlitwy wiernych był polityczny. Na jakiej
podstawie? W treści modlitwy była prośba o to, abyśmy
potrafili wybrać kandydata,
który będzie bronił wartości
katolickich oraz wartości rodziny. Żeby zrozumieć w czym
tkwi problem zarzutu, który mi postawiono, a raczej jego
kompletnej bezpodstawności, musimy się trochę cofnąć
w czasie. Chrześcijanie na świecie od samego początku
swego istnienia głosili Dobrą Nowinę o tym, że Bóg stał się
człowiekiem i przyjął ludzką naturę. Od swojego zarania
głośno mówili również o tym, że wyznawana wiara, jeśli
jest żywa i płynie z serca, to ma wpływ na życie i moralną
postawę wobec otaczającego świata. Na ten temat możemy szczególnie dużo przeczytać w listach apostolskich,
w których odniesienie do stosunków homoseksualnych,
kazirodztwa, do składania ofiar pogańskich i szacunku
wobec kobiet jest jasne. Wiara dla chrześcijan zawsze była
czynnikiem kształtującym ich postawę. Jeżeli nie mamy tej
postawy, to jest to także świadectwo naszej wiary, a raczej
jej braku, a słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, wypowiadane przez kapłana, pozostają w naszym sercu bez odpowiedzi, bo nie realizujemy ich w naszym życiu. Jezus nie może
być więźniem w naszych kościołach, ale powinien być Panem naszego życia tak, aby słowo chrześcijanin, katolik nie
znaczyło tylko chodzący do kościoła, ale żyjący Bogiem.

O filmie Zieja z Robertem
Glińskim rozmawia Jakub
Moryc

Ksiądz Jan Zieja jest postacią legendarną, ale raczej
w wąskich kręgach. Jak doszło do tego, że postanowił
pan o nim opowiedzieć na
ekranie?

P

omysł na film wyszedł od ks.
Aleksandra Seniuka, rektora
warszawskiego kościoła Wizytek, gdzie ks. Zieja przez jakiś
czas mieszkał i pracował. Gdy
treatment trafił do mnie, początkowo nie chciałem się za to
zabrać. Ksiądz Zieja wydał mi się
bardzo trudnym filmowym bohaterem. Był krystalicznie dobry,
moralny, jak jakiś święty. Postać
bez skazy. Jak o tym zrobić film?
Zastanawiałem się, na czym
oprzeć oś dramaturgiczną, jak
zbudować konflikt, gdzie szu-

kać dramatu? I nagle okazało
się, że właśnie przez tę swoją
pryncypialność, jeśli chodzi
o zasady moralne, ojciec Zieja był źródłem konfliktów. Na
tym postanowiliśmy się oprzeć,
konstruując film. Razem z Wojtkiem Lepianką, który pisał kolejne wersje scenariusza, szukaliśmy jakiegoś fundamentu,
struktury narracyjnej, która by
to wszystko scaliła. I doszliśmy
do wniosku, że wszystkie te wycieczki w przeszłość, czyli prawdziwe wątki historyczne, które
w filmie się pojawiają, idealnie
można związać ze sobą... Służbą Bezpieczeństwa, a konkretnie funkcjonariuszem SB starającym się kupić ks. Zieję, gdy
zaangażował się on w działalność Komitetu Obrony Robotników. Podczas tych esbeckich
prób nakłonienia go do współpracy dochodzi do cofania się

w przeszłość i rozmów o moralności, patriotyzmie, prawdzie
czy miłości. Bezgraniczna wierność i wiara we własne wartości
zawsze wywołuje problemy.
Postawa Ziei często budziła
sprzeciw w jego własnym środowisku. Rodziły się konflikty.
I właśnie te wątki stara się wykorzystać SB, próbując nakłonić
go do współpracy.

Życie ks. Ziei to właściwie
najnowsza historia Polski
w pigułce – od wojny polsko
-bolszewickiej, po rewolucję
Solidarności. Nie miał pan
problemu, co z tej bogatej
biografii wybrać do filmu?

R

zeczywiście ks. Zieja w XX w.
brał udział w największych
wydarzeniach historycznych.
Co ważne, był nie tylko ich biernym uczestnikiem, lecz także
czynnie na nie wpływał – peł-

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Muzyka w czasie Mszy Świętej
O
dpowiadając na postawione pytania, chciałbym się odwołać do instrukcji o muzyce kościelnej, która
została przyjęła podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie 14.10.2017 r. Dokument przypomina, że „muzyka w liturgii nie jest jej «oprawą», ale integralnie wiąże się z celebracją
świętych obrzędów”. Stąd też wszystkie
śpiewy podczas Mszy powinny być zgodne z czynnością świętą, z treścią dnia lub
okresu liturgicznego i zatwierdzone przez
kompetentną władzę diecezjalną. A pomocą w ich wyborze są teksty liturgiczne
(antyfony, modlitwy, czytania).
Przed rozpoczęciem celebracji instrukcja
zaleca wykonywanie muzyki sakralnej, która
podczas gromadzenia się wiernych ma pomóc w tworzeniu atmosfery modlitewnego
skupienia. Części stałych Mszy Świętej, a także
psalmu responsoryjnego nie wolno zastępować innymi śpiewami. W czasie liturgii szczególnie zaleca się śpiew w języku łacińskim.
Sprawowanie liturgii wymaga uzgodnienia
czasu trwania śpiewu z akcją liturgiczną.

Warto też się przyjrzeć niektórym praktycznym wskazaniom, aby godnie i świadomie przeżywać celebrację Mszy.

Obrzędy wstępne
– Śpiew na wejście stanowi antyfona
lub inny śpiew zatwierdzony przez władzę
kościelną; rozpoczyna celebrację, umacnia
jedność zgromadzonych, wprowadza ich
umysły w przeżywanie misterium okresu
liturgicznego lub święta oraz towarzyszy
procesji kapłana i usługujących.
– Panie, zmiłuj się nad nami jest śpiewem litanijnym wykonywanym naprzemiennie z uwzględnieniem całego zgromadzenia lub samodzielnie przez zespół
śpiewaczy.
– Hymn Chwała na wysokości Bogu
śpiewają wszyscy razem albo naprzemiennie.
Liturgia słowa Bożego
– Lekcje wolno śpiewać jedynie według melodii zamieszczonych w Lekcjonarzu. Po czytaniu można odśpiewać kończącą formułę z aklamacją.

Film w reżyserii Roberta
Glińskiego do zobaczenia
w kinach od 28 sierpnia
nił jakieś funkcje, miał określoną pozycję, wygłaszał kazania.
Tych epizodów w życiu Ziei było
bardzo dużo. Miałem problem
z selekcją materiału i w kolejnych wersjach scenariusza trzeba było z czegoś rezygnować.
Podobnie z nakręconych już
scen, bo po pierwszym montażu film miał ponad trzy godziny.

Wybór był trudny, ale ostatecznie zdecydowałem się zostawić
te epizody z życia księdza, które
łączą się z problemami, jakie
mamy dzisiaj i które rezonują
ze współczesnymi dylematami
moralnymi.
Fragment wywiadu opublikowanego w miesięczniku
„KINO”, 4/2020

Co mówią dokumenty Kościoła na
temat muzyki i śpiewów podczas
Mszy Świętej w naszych kościołach
i kaplicach? Na co zwracają uwagę?

– Psalm responsoryjny jest medytacją
nad usłyszanym słowem Bożym. Wykonuje go psałterzysta z miejsca proklamacji
słowa Bożego w formie responsoryjnej
(wierni odpowiadają refrenem) lub w sposób ciągły bez refrenu. Śpiew po czytaniu
wykonuje się jednogłosowo, refren może
być także realizowany wielogłosowo.
– Aklamacja przed czytaniem Ewangelii powinna być śpiewana, w przeciwnym
razie można ją opuścić.
– Wezwania modlitwy powszechnej
mogą być śpiewane przez diakona, kantora lub inną osobę. W przypadku czytanych
intencji można śpiewać samo wezwanie
z aklamacją.
Liturgia eucharystyczna
– Obrzędowi przygotowania darów
może towarzyszyć śpiew, muzyka wokalno-instrumentalna lub instrumentalna.
– Śpiew aklamacji Święty należy do całego zgromadzenia.

– W czasie przekazywania znaku pokoju nie wykonuje się żadnego śpiewu.
– Śpiew Baranku Boży towarzyszy obrzędowi łamania chleba i powinien trwać
do jego zakończenia.
– Podczas procesji komunijnej, po śpiewie, może być wykonywana muzyka instrumentalna lub wokalno-instrumentalna.
– Po Komunii Świętej następuje akt
uwielbienia: psalm, inna pieśń pochwalna
lub hymn. Dopuszczalna jest również muzyka instrumentalna lub odpowiedni utwór
wykonywany przez zespół śpiewaczy.
Po rozesłaniu
– Należy wykonać śpiew, aby każdy
wrócił do swoich dobrych czynów, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Zachęca się
ponadto do wykonywania w tym czasie
odpowiedniej muzyki instrumentalnej lub
wokalno-instrumentalnej.
Ks. Leszek Smoliński
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Rocamadour

Sanktuarium Czarnej Madonny

Maryja z Rocamadour jest
wzywana także jako Stella
Maris, Gwiazda Morza. Przez
wieki jej „specjalnością” stała
się opieka na żeglarzami, marynarzami i podróżującymi
po morzach.
Jacques Cartier, francuski
żeglarz i odkrywca nowych
ziem w dzisiejszej Kanadzie,
podczas jednej z wypraw
znalazł się w sytuacji nie do
pozazdroszczenia. Jego statek został uwięziony w lodach w ujściu Rzeki Świętego Wawrzyńca. Była mroźna zima przełomu lat 1535
i 1536. Marynarze umierali
jeden po drugim wycieńczeni szkorbutem. Cartier miał
w swej kajucie obraz Matki
Bożej z Rocamadour. Kazał
wszystkim zgromadzić się na
modlitwę do patronki marynarzy, odprawiona została
Msza Święta. Kapitan złożył
ślub, że jeśli Bóg pozwoli mu
wrócić cało do Francji, to uda
się w pielgrzymce dziękczynnej do Rocamadour. Niedługo potem spotkał Indian,
którzy poradzili mu pić napar
z białego cedru: ten prosty
sposób pozwolił ocalić resztę
załogi. Wszyscy cali i zdrowi
wrócili do kraju, a Jacques
Cartier wypełnił swój ślub.
Natomiast w Quebecu po dziś
dzień uroczyście obchodzone
jest wspomnienie tego cudu.
Bodaj najstarszym przedmiotem przechowywanym
w sanktuarium (pochodzi
sprzed IX w.) jest mały dzwon
wiszący u sklepienia kaplicy
Najświętszej Maryi Panny.
Co ciekawe, nie został on odlany, ale wykuty. Dziwi to, że
nie jest do niego przywiązany żaden sznur... Cudowny
dzwon dzwoni sam w chwili,
gdy Matka Boża przychodzi
z pomocą żeglarzom. To tajemnicze wydarzenie miało
miejsce wiele razy w historii:
gdy dzwon zaczynał bić sam,
skrzętnie notowano datę i jeśli potem pojawiali się pielgrzymi ze świadectwem o cudownym ocaleniu na morzu,
rok cudu odnotowywano na
kamiennych tablicach.

Nad spokojnym nurtem rzeki Alzou góruje potężna, niemal pionowa wapienna
skała, do której przytuliło się miasteczko, a nad nim – zabudowania sanktuarium. Jesteśmy na południowym zachodzie Francji, na obrzeżach Masywu Centralnego, w Diecezji Cahors.

R

ocamadour
Co roku 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uliczjest nie tylko
kami Rocamadour przechodzi wieczorna procesja z lampionami. Figurę Maurokliwym
ryi, umieszczoną na małej łodzi, niosą marynarze
i
malowniczo
i żeglarze, nie brakuje ich też wśród
położonym mialicznych wiernych.
steczkiem. Tamtejsze sanktuarium Czarnej Madonny
przyciąga pielgrzymów od średniowiecza. Przez przyczynę Maryi Bóg udziela tam licznych łask,
uzdrawia chorych, wspiera więźniów i otacza opieką marynarzy.
Ale zacznijmy od
początku...
Nie znamy początków czci
oddawanej Matce Bożej w Rocamadour. W pierwszych latach
XII w. papież Paschalis II wspomniał o pielgrzymach zmierzających do „błogosławionej
Panny Maryi w Rocamadour”.
W połowie tegoż stulecia zapadła decyzja o budowie sanktuarium mającego przyjmować
rzesze pielgrzymów.
Wydarzenia nabrały tempa
w roku 1166. Oto przy okazji
pewnego pochówku, gdy przed
ówczesną kaplicą zaczęto kopać
grób, pod ziemią znaleziono doskonale zachowanie ciało... Kim
był pochowany tam mężczyzna?
Zapewne pustelnikiem, choć
niektórzy chcieli widzieć w nim
kogoś bardziej znaczącego, nawet z otoczenia Jezusa, na przykład Zacheusza. Tak czy owak
uznano, że chodzi o świętego –
wszak zwłoki były nienaruszone!
Nadano mu imię Saint Amadour,
czyli w tłumaczeniu Święty Zakochany, który ponad wszystko umiłował Jezusa Chrystusa.
Potem do imienia świętego dodano słowo roc, czyli skała, stąd
też obecna nazwa miejscowości:
Rocamadour.
Wieści rozchodziły się szybko. Ów lokalny święty przyciągał rzesze pielgrzymów z coraz
odleglejszych zakątków. Jego
ciało zostało wystawione na widok publiczny. Przez 400 lat nie
uległo zepsuciu! Dopiero najazd
protestantów w 1562 r. położył
kres tej tradycji. Próbowali oni
spalić ciało św. Amadoura, ale
bezskutecznie. Porąbali je więc

fot. Dynamosquito, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0

Wśród licznych wotów przechowywanych w Rocamadour
znajdują się m.in. kajdany oraz makiety statków i inne przedmioty marynistyczne. A przecież w Rocamadour nigdy nie było
więzienia, zaś do oceanu jest w linii prostej niemal 300 km...
Kajdany to wota pozostawione przez skazańców, którzy
w dawnych czasach raczej niż na więzienie byli skazywani na
odbycie pielgrzymki, zazwyczaj bardzo daleko od miejsca zamieszkania. Ówcześni sędziowie uznawali, że w niektórych
przypadkach była to kara tańsza i skuteczniejsza niż osadzanie w więzieniu. Skazańcy wspinali się do sanktuarium zapewne po prowadzących tam i dzisiaj monumentalnych schodach, skuci kajdanami, na kolanach, odmawiając Ave Maria.
Po przybyciu przed oblicze Matki i po odprawieniu modłów
więzień zostawał wyzwolony: rozkuwano kajdany, które ten
– pełen wdzięczności – pozostawiał w sanktuarium. Na drogę
dostawał owalny medalion z wizerunkiem Maryi z Rocamadour nazywany sportelle, który nosił potem do śmierci, a który
był jednocześnie świadectwem, że odbył zasądzoną karę. Ów
medalion jest znakiem rozpoznawczym pielgrzymów z Rocamadour, podobnie jak muszla tych z Santiago de Compostela.
(Zresztą Rocamadour znajduje się dzisiaj na szlaku pielgrzymim do Santiago.)

na kawałki... Z tego powodu dzisiaj pielgrzymi mogą oddawać
cześć relikwiom w postaci kilku
zachowanych kości, umieszczonych w ozdobnym, przedstawiającym świętego relikwiarzu.
Rocamadour w średniowieczu stało się czwartym spośród
najważniejszych miejsc świętych
chrześcijaństwa: wymieniano go
zaraz po Jerozolimie, Rzymie
i Santiago de Compostela.
O twarzy śniadej
Słynąca łaskami niewielka
figura Maryi z Dzieciątkiem jest
ciemna, dlatego nazywa się ją
Czarną Madonną. Na jednym

z dawnych ołtarzy figurowała
łacińska, jakże wymowna w tym
kontekście inskrypcja: „Nigra
sum sed formosa” („Śniada jestem, lecz piękna», Pnp 1,5).
Za przyczyną Matki Bożej
z Rocamadour dokonywało się
wiele zadziwiających cudów.
Sprawujący tam wówczas posługę benedyktyni postanowili
je zebrać i opisać. Tak powstała
Księga cudów, w której mnisi zebrali 126 relacji o cudach dokonanych przez wstawiennictwo
Maryi. Mimo że nie powstało wiele kopii tej księgi i tylko nieliczni
umieli wówczas czytać, stała się
ona prawdziwym bestsellerem.

W XVI w. nastąpiło zahamowanie ruchu pielgrzymkowego,
a rewolucja francuska zadała mu
– jak się mogło wydawać – ostateczny cios. Tymczasem w połowie XIX w. nastąpiło odrodzenie
kultu Matki Bożej z Rocamadour
i ruchu pielgrzymkowego.
Cuda
Jesienią 2008 r. w kaplicy
prowadzone były prace remontowe i stały w niej wysokie
rusztowania. Ówczesny kapelan
w obawie, że cudowny dzwon
może zostać skradziony, wspiął
się na rusztowanie, ściągnął go
i ukrył w swoim gabinecie. Następnie zapytał jedną ze współpracownic, czy nie zechciałaby
wraz z nim posłuchać, jak on
bije. Zgodziła się. Nieco ponad
miesiąc później w uroczystość
Wszystkich Świętych do Rocamadour przybyła pieszo z Le Puy
en Velay para młodych ludzi. „To
my jesteśmy ostatnimi, których
ocaliła Matka Boża z Rocamadour!” – oświadczyli księdzu.
Kilka miesięcy wcześniej owi
młodzi ludzie wyruszyli w podróż jachtem dookoła świata.
Dziewczyna zabrała ze sobą
obrazek Matki Bożej z Rocamadour. Gdy u wybrzeży Maroka
rozszalał się straszny sztorm, ich
jacht uległ zniszczeniu, a młodzi ludzie prosili o pomoc. Ocaleli. Okazało się, że działo się to
w dniu, w którym kapelan słuchał, jak bije cudowny dzwon...
To, co wydawało się tylko pobożnym żartem czy anegdotą,
okazało się cudem!
Kolejny cud wydarzył się 29
sierpnia 2016 r. w Bretanii. Piątka żeglarzy zanoszących modły
do Maryi z Rocamadour została
ocalona w czasie sztormu pomimo poważnych obrażeń głowy
jednego z nich. Z pomocą przybył załodze statek ratowniczy
noszący nazwę... „Notre-Dame
de Rocamadour”. Jedna z ocalonych, skądinąd wolontariuszka
w sanktuarium, odbyła dziękczynną pielgrzymkę do Rocamadour jeszcze w tym samym roku.
Opracował Piotr Rak
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fot. Presidencia de la República del Ecuador / Wikimedia Commons

fot. Roby, Wikimedia Commons, GFDL, CC-BY-SA 3.0
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Gabriel García Moreno

R

ozmowa z Christianem
R. Castañedą Flórezem,
prawnikiem, wykładowcą
na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Quito w Ekwadorze.

W 1874 r. Ekwador został
poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Jak doszło do tego wydarzenia?

J

est to jedno z proroctw przekazanych przez Matkę Bożą
Pomyślności s. Mariannie, koncepcjonistce z Quito, w czasie
licznych objawień na przełomie XVI i XVII w. Maryja zapowiedziała, że aktu zawierzenia
kraju dokona gorliwy katolik,
który będzie rządził republiką,
poniesie też śmierć męczeńską.
Trzeba zwrócić uwagę na czas,
w którym Gabriel Garcia Moreno, człowiek, który dokonał aktu
poświęcenia, sprawował urząd
prezydenta. Miał on świadomość, że żyje w epoce, w której
sekularyzacja i ateizm są dość
powszechne w środowisku polityków. Kiedy więc o. Manuel
Proaño, jezuita, przesłał list do
prezydenta, zachęcając go do
aktu konsekracji republiki Boskiemu Sercu Zbawiciela, by
wynagrodzić grzechy i profanacje, Garcia Moreno zgodził
się, choć nie od razu. Uznał, że
konieczne jest przygotowanie
całego narodu do tego wydarzenia. Podkreślał, że zawierzenie powinno być świadome.

Czy ta idea nie budziła
sprzeciwu innych ekwadorskich polityków?

W

ielu polityków sprzeciwiało się jej, ale Garcia
Moreno był zdeterminowany.
Był pragmatykiem. Prezydent
poprosił więc jednego ze swo-

145 rocznica śmierci Gabriela Garcii Moreno, prezydenta, katolika
.

Poświęcił Ekwador Sercu Pana Jezusa
ich ambasadorów o rozmowy z przełożonymi
zakonnymi w Prusach,
gdzie Kościół katolicki
był prześladowany,
i zaprosił tamtejszych kapłanów
do
Ekwadoru,
oferując gościnność
w zamian
za pomoc
w katechizacji i przygotowaniu społeczeństwa do aktu konsekracji.
Chciałbym zwrócić uwagę na
coś bardzo ważnego. Niektórzy
sądzą, że Garcia Moreno był fanatykiem, kimś, kto realizował
swoje wizje, a nie te, które były
pragnieniem Ekwadorczyków.
Nie jest to prawdą. Po pierwsze,
aktu poświęcenia kraju Sercu
Jezusowemu dokonali najpierw
hierarchowie Kościoła. Po drugie, wydany został dokument,
w którym poinformowano, że
akt konsekracji został wcześniej
poddany pod głosowanie polityków. Został przyjęty jednogłośnie. Wszyscy podpisali się
pod tym dokumentem. Dopiero
wówczas Garcia Moreno złożył
swój podpis pod dekretem.

W jaki sposób Ekwadorczycy przygotowywali się do
tego zawierzenia?

P

rzez rok prowadzono katechezy, tak aby każdy obywatel
miał możliwość poznać przesłanie zawierzenia Najświętszemu
Sercu Jezusa i zrozumieć, jakie zobowiązania dla mieszkańców niesie ze sobą ten akt. Ekwadorczycy
przygotowywali się poprzez modlitwy i udział w nowennie narodowej. Każdego dnia w sposób
szczególny modliły się inne stany:
pierwszego – młodzież i dzieci
w szkołach i przedszkolach, drugiego – rodziny, trzeciego – robotnicy i rzemieślnicy, czwartego
– wojskowi, piątego – przedstawiciele władzy ustawodawczej,
parlamentarzyści, szóstego – władza sądownicza z całego kraju,
siódmego – przedstawiciele
władzy wykonawczej, ósmego –
duchowieństwo, a dziewiątego
– biskupi. W ten sposób wszyscy

mieszkańcy włączyli się w modlitwę. 25 marca 1874 r. dokonano
poświęcenia Ekwadoru Najświętszemu Sercu Jezusa. Odbyło się to
w podniosłej atmosferze, wśród
bijących dzwonów, śpiewów,
salw honorowych. W relacjach
pisano o dużej liczbie osób, które
uczestniczyły w wydarzeniu, mówiono o łzach wzruszenia, o emocjach, jakie temu towarzyszyły.

W tym roku obchodzimy
145. rocznicę śmierci prezydenta Garcii Moreno.
Czy powodem zabójstwa
była niechęć do tak wyraźnego przyznawania się do
wiary katolickiej?

B

ardzo dużo mówiono o zabójstwie Garcii Moreno i wokół motywów zabójstwa narosło wiele kłamstw. Prezydent
został zamordowany 6 sierpnia
1875 r., kiedy po Mszy Świętej w katedrze szedł do pałacu prezydenckiego. Zabójca
zaszedł go i, krzycząc: „Śmierć
tyranowi!”, zadawał silne ciosy
maczetą. „Przypadkowo” w tym
samym czasie z różnych stron
placu zbliżyło się kilku mężczyzn, który zaczęli strzelać do
prezydenta. Kiedy zabójca krzyczał, padły słynne słowa Garcii
Moreno, które były powtarzane
nawet w czasie rozprawy sądowej: „Bóg nie umiera”. Kiedy
świadkowie wydarzenia przenieśli prezydenta do pobliskiej
katedry, sądzili, że zmarł od
zadanych ciosów. Mimo to próbowano zatamować krwawienie z ran. Ówczesna medycyna
zalecała w takich przypadkach
położenie na stopy kompresu
z gorącej wody. To sprawiło,
że Garcia Moreno jeszcze na
chwilę odzyskał przytomność.
Przyszedł kapłan i poprosił prezydenta, aby dał znak, czy przebacza swoim zabójcom. Garcia
Moreno zebrał jeszcze siły i skinął głową, że przebacza. Przyjął
też Jezusa w Komunii Świętej,
a następnie zmarł. Te wydarzenia zostały potwierdzone zeznaniami naocznych świadków.

Dziś raczej często słyszymy,
że wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka...

Ż

yjemy w epoce dyktatury
poprawności politycznej. To
jest pewne. Dlatego też politycy, rządzący są raczej ostrożni
z prezentowaniem swoich poglądów na zewnątrz i z wymawianiem imienia Boga publicznie, bo sondaże zaczną spadać,
a i jest to po prostu niepoprawne politycznie. Natomiast prezydent Gabriel Garcia Moreno
urodził się w epoce, w której politycy mieli przekonania i nie byli
zakładnikami sondaży. Mieli też
zasady. Byli ludzie, którzy kierowali się wartościami katolickimi,
i tacy, którzy mieli zupełnie odmienne, antykatolickie przekonania. Jednak wówczas bycie
politykiem oznaczało ni mniej,
ni więcej, tylko: „takie mam zasady, taki będzie mój sposób
rządzenia”. Byli to politycy, którzy wierzyli w swoje przekonania. Kiedy zadano im pytanie na
określony temat, nie pytali, co
mówią sondaże, i w zależności
od tego, co one wskazują, dopiero się wypowiadali.

Proszę powiedzieć, jakim
prezydentem był Gabriel
Garcia Moreno?

B

ył niesamowicie utalentowany, zdolny i zapowiadał
się jako doskonały dowódca.
Studiował we Francji. Mnóstwo
czasu zajęłoby wymieniane
jego dokonań. Pewna anegdota
reasumuje to, co Garcia Moreno
zrobił dla naszego kraju: osoby z kręgu prezydenta, widząc
analizy ekonomiczne, oceny
reform i prowadzonej polityki,
pytały: „Panie prezydencie, kraj
rzeczywiście rozwija się doskonale. Jakie metody stosuje pan,
aby gospodarka tak działała?”.
Moreno odpowiedział: „To proste. Stosuję tylko to, co mówi
Ewangelia. Szukajcie Królestwa
Bożego, a wszystko inne będzie
wam dane”. Choć był to człowiek
naprawdę święty, to i realnie
stąpający po ziemi, pragmatyk.
Doprowadził do zjednoczenia
Ekwadoru, kandydował i zwyciężył w wyborach prezydenckich, a widząc stan państwa,
przeprowadził skutecznie wiele
reform, które dały impuls do
rozwoju kraju. Założył chociaż-

fot. M. Pabis

by Narodowy Uniwersytet Politechniczny,
który
do
dziś
jest
g ł ó w n y m Christian R. Castañeda
ośrodkiem
Flórez
nauk ścisłych w Ekwadorze, narodowe
konserwatorium
muzyczne,
obserwatorium astronomiczne
i zainicjował budowę linii kolejowych łączących Quito i Guayaquil.

A jakim był człowiekiem?

S

tudiował we Francji. A był
to czas bell epoque. Na francuskich salonach kwitło życie
towarzyskie i to spodobało się
Garcii Moreno. Mówi się, że
pewnego razu na uniwersytecie, na którym się uczył, jego
koledzy bardzo źle wypowiadali się o Kościele katolickim.
Moreno, słysząc to, zareagował.
Zarzucono mu jednak, że sposób jego życia nie koresponduje z tym, co mówi o Kościele. Garcia Moreno uświadomił
sobie, że to prawda. I od tego
dnia zaczął pracować nad sobą,
zmienił swoje zachowanie i nawyki, a jego życie cechowała
spójność. Czytając źródła, możemy zaobserwować jego przemianę wewnętrzną, duchową
jako człowieka i polityka, aż do
punktu kulminacyjnego, którym było poświęcenie Ekwadoru Najświętszemu Sercu Jezusa.
Z tego powodu Garcia Moreno
zajmuje wyjątkowe miejsce
w historii Kościoła, naszego kraju i w sercu Boga. Warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim
odbywało się to zawierzenie.
Dostrzeżemy wówczas znaczenie tego aktu. Poza tym prośba
o akt poświęcenia kraju Najświętszemu Sercu Jezusa była
w zasadzie prośbą skierowaną
do Francji i objawioną s. Małgorzacie Marii Alacoque. Jednak
Ludwik XIV nie chciał jej wypełnić. A mała republika w Andach
wypełniła to pragnienie dzięki
Garcii Moreno.

Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Gracz

Święty Stanisławie, zdobywanie wiedzy w młodości przychodziło ci z wielkim trudem, dlatego dzisiaj powierzam tobie tych spośród dzieci i młodzieży,
którzy nie radzą sobie w szkole. Wyjednaj im łaskę u Boga, aby wytrwale pokonywali napotykane trudności, nie zniechęcali się niepowodzeniami, ale każdego dnia cierpliwie podejmowali wysiłki, aby zdobywać potrzebną im wiedzę.
Pomóż im, aby nie tracili zapału i chęci do nauki. Niech w modlitwie szukają
umocnienia i pomocy. Niech spotkają mądrych i dobrych nauczycieli, cierpliwych, ale stanowczych, którzy pomogą im w przezwyciężeniu trudności.
Niech znajdą oparcie w swoich rodzicach i rodzeństwie. Niech prowadząc dobre i szlachetne życie, staną się kiedyś prawdziwą ozdobą rodziny i Ojczyzny.
Święty Stanisławie, patronie dzieci i młodzieży, otocz ich opieką, aby
wzrastali w mądrości i łasce u Boga.
Amen.
Ze strony: papczynski.pl

Praca policjanta jest niezmiernie trudna. Egzekwując prawo i stając w obronie
innych, naraża się na niebezpieczeństwo i często musi
używać siły. Jednak i policjanci mogą się wznieść na
wyżyny świętości. Przykładem może być dla nich sługa
Boży Salvo D’Acquisto – karabinier z Włoch, który oddał
życie za swoich bliźnich.
Neapolitańcz yk Salvo
D’Acquisto, wicebrygadier karabinierów, poświęcił swe młode, 23-letnie życie, aby uratować przed śmiercią 22 osoby.
Działo się to w czasie drugiej
wojny światowej. Salvo był
wtedy zastępcą dowódcy komisariatu policji w Torrimpietra nieopodal Rzymu.
Jak czytamy na stronie carabinieri.it, 8 września 1943 r.
oddział esesmanów zajął miejscowe koszary. 22 września
Niemcy, manipulując przy
skrzyni z amunicją, spowodowali wybuch granatu ręcznego. „Jeden z żołnierzy zginął,
a dwóch innych zostało po-

Być może już je kiedyś widzieliście. Ognie św. Elma to
takie małe wyładowania elek-

właśnie nazwę. Legendy głoszą,
że niezrażony Erazm głosił kazania, kiedy wokół niego biły pioruny (i oczywiście żaden z nich
go nie trafił), a kiedy umierał
ujrzał spływającą mu z nieba na
głowę świetlistą koronę i wyzionął „jaśniejącego” – widzianego przez wielu – ducha. Ognie
św. Elma zapowiadają zazwyczaj
burze z poważniejszymi „makrowyładowaniami” (lub występują
po burzach), ale marynarze upatrują w nich raczej znak opieki
swojego patrona.

Papież zwykłych ludzi
Tak nazywano św. Piusa X
– Giuseppe Sarto. On sam,
nawet już jako papież, wciąż
uważał się za „prostego wiejskiego proboszcza”.
Kiedyś, kiedy jeszcze był biskupem, jego sekretarz poinformował go, że czeka na niego hrabina, proboszcz i biedna kobieta.
Jako pierwszą przyjął oczywiście
tę ostatnią. „Ma zapewne dzieci w domu i matce się śpieszy”

– wyjaśnił. Innym razem, kiedy
pewna kobieta skarżyła mu się,
że lekarz przepisał jej choremu
dziecku czerwone wino, a ona
nie ma skąd go wziąć, kazał przynieść jej wino z własnej piwnicy.
Księdza skarżącego się, że ma
złych, niegodziwych i ciemnych
parafian, napomniał, że jako
duszpasterz „w ten sposób sam
siebie oskarża” i kazał mu podejść do nich z miłością.
fot. Wikimedia Commons

Prosty rachunek

„Pewien misjonarz z Ameryki opowiadał mi następujące zabawne zdarzenie z życia
nawróconych Indian, którzy
mimo zaznajomienia się z europejską kulturą, pozostają
naiwnymi jak dzieci.
Dwóch Indian nawróconych, jeden katolik, drugi metodysta, spotkało się i poczęli

się sprzeczać o to, która religia
jest prawdziwą, katolicka czy
protestancka. Nareszcie uradzili, że ta religia musi być prawdziwą, która ma najdłuższy
pacierz. Postanowili na miejscu
zrobić próbę. Katolik ukląkł,
wyciągnął różaniec i począł się
modlić. Protestant odmówił
Ojcze nasz i Skład Apostolski

i – skończył, nie wiedząc, co
dalej odmawiać. Widząc, że towarzysz jego wciąż jeszcze się
modli, rzekł wreszcie zniecierpliwiony: «Skończ już! Widzę,
że macie prawdziwą religię, bo
macie najdłuższy pacierz»...”.
Hmm, coś w tym jednak jest....
fragment za: Wingolf, „Czemu jestem katolikiem? Kilka słów
o modernizmie”, Poznań 1912
Stronę przygotował Henryk Bejda

fot. Wikimedia Commons

fot. Wikimedia Commons

Ognie św. Elma
troluminescencyjne w formie
„płomyków”, światełek świecącej na jasnoniebiesko lub fioletowo plazmy (zjonizowanej materii), tworzące się na rożnych
ostro zakończonych obiektach.
Zwykle towarzyszą im zjawiska
akustyczne – ciche syki, gwizdy, trzaski, brzęczenie. Często
obserwowali je marynarze na
masztach statków i stąd – od
imienia patrona żeglarzy św.
Erazma z Formii, biskupa i męczennika, zwanego przez Włochów Elmem – nadali im taką

Męstwo
i ofiara

repr. H. Bejda

Modlitwa za dzieci i młodzież mającą
trudności w nauce za przyczyną
św. o. Stanisława Papczyńskiego

ważnie rannych. Przypadek ten
został uznany przez Niemców
za zamach”. Następnego dnia
poproszony o wykrycie „zamachowców” Salvo ustalił, że wybuch był przypadkowy. Niemcy
nie dali się jednak przekonać.
Otoczyli wieś, aresztując jako
zakładników 22 bezbronnych
i niewinnych mieszkańców.
Kiedy po raz kolejny policjant
odmówił wskazania rzekomych
sprawców, przewieźli zakładników do Torre di Palidoro i nakazali im kopać masowy grób.
Salvo D’Acquisto wziął wtedy
całą winę na siebie, prosząc
o uwolnienie aresztowanych.
Tak się stało. Zakładnicy zostali
uwolnieni, a bohaterski karabinier rozstrzelany przez niemiecki pluton egzekucyjny.
Postać znanego we Włoszech Salvo D’Acquisto – w odniesieniu do antypolicyjnych zamieszek w USA – przywołał niedawno postulator jego sprawy
beatyfikacyjnej ks. prał. ppłk Gabriele Teti. Proces beatyfikacyjny
odznaczonego złotym medalem
za męstwo Salvo D’Acqusito
trwa od 1983 r. i być może za
jakiś czas bohaterski policjant
uznany zostanie za błogosławionego. Jego doczesne szczątki
znajdują się obecnie w bazylice
św. Klary w Neapolu.

Ptakowi z pomocą

Chcecie poznać jeden
najdziwniejszych
cudów
w historii Kościoła? Za wstawiennictwem św. Tomasza
Becketa (Tomasza z Canterbury) – angielskiego biskupa
i męczennika – wyprosił go
u Boga pewien.... ptak.
Ptak był oswojony i najprawdopodobniej z gatunku
tych, co potrafią się nauczyć
ludzkiej mowy. Wiemy, że niektóre ptaki posiadają takie
zdolności. Celują w tym papugi i gwarki, ale potrafią to także rodzime europejskie kruki,
szpaki i sójki. Co to był za ptak?
Nie wiadomo. Pewnie szpak.

Ponoć ptak słyszał często
wzywających głośno pomocy
św. Tomasza z Akwinu. Niewykluczone, że jego właścicielami
byli jacyś schorowani pobożni
ludzie. Jak opisywał w Złotej
legendzie Jakub de Voragine, pewnego razu ptak uciekł
z klatki i poleciał na pole. Nie
miał szczęścia. Nagle pojawił
się drapieżny krogulec. Nadleciał nie wiadomo skąd, ścigał go i już, już by go dopadł,
gdyby nie... „Święty Tomaszu!
Pomóż!” – zaćwierkał ludzką
mową ścigany. W tej samej
chwili krogulec padł martwy,
a małemu ptaszkowi udało się
bezpiecznie uciec.
Angielskiemu
świętemu
przypisywano również uchronienie przed śmiercią i wyleczenie kilku jastrzębi, sokołów,
a także wołów, krów, świń i innych zwierząt gospodarskich.
Ale w tych przypadkach żadne
z poszkodowanych nie wezwało go samo i na dodatek...
ludzką mową.

