
G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A
nr 8 (61) wrzesień 2020       ISSN 1731-5344       nakład  200 000

Wyślij SMS pod numer 7555 o treści MAT.RAFAEL.DN  
(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.

numer 7555 

MAT.RAFAEL.DN

Treść wiadomości:

Dzięk
ujem

y!

    
G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

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

Chwyć za 
różaniec!
Matka Boża, kiedy schodzi na ziemię, zawsze prosi swoje dzieci: 
„Odmawiajcie różaniec”. Odpowiedzmy modlitwą na Jej prośbę.

Wojtyła 
Śledztwo
Film na stulecie  
urodzin wchodzi  
do kin

Musimy zacząć  
od siebie

Rozmowa  
z Shawnem Carneyem,  

szefem  koalicji   
„40 dni  dla życia”

Św. Genowefa
Wlewa w paryżan nadzieję
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„Od mych lat młodzień
czych modlitwa ta miała 
ważne miejsce w  moim 
życiu duchowym. Przypo
mniała mi o  tym z  mocą 
moja niedawna podróż 
do Polski, a  przede wszyst
kim odwiedziny Sanktuarium 
w  Kalwarii. Różaniec towarzy
szył mi w  chwilach radości 
i doświadczenia. Zawierzy
łem mu wiele trosk. Dzięki 
niemu zawsze doznawałem 
otuchy. Dwadzieścia cztery 
lata temu, 29  października 
1978 roku, zaledwie w  dwa ty
godnie po wyborze na Stolicę Piotrową, 
tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: 
Różaniec «to modlitwa, którą bardzo uko
chałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna 
w swej prostocie i głębi zarazem». [...] 
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskie
go (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej 
duszy główne momenty z  życia Jezusa Chrystusa. 
Układają się one w  całokształt tajemnic radosnych, 
bolesnych i  chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z  Pa
nem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Ser
ce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiąt
ki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie 
sprawy, które składają się na życie człowieka, rodzi
ny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam 
są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczy
my. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pul
suje niejako życiem ludzkim”.

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

Jak dokonać wpłaty?
◆ zrób przelew internetowy wg 
danych na formularzu obok lub

◆ zrealizuj wpłatę przez  
www.dobrenowiny.pl/wplac lub
◆ dokonaj wpłaty w banku albo 

na poczcie wg załączonego 
blankietu Informujemy, że dane podane przy wpłacie są zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie 

wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP 9451920090. Dane są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci
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„DOBRE NOWiNy” 
WyDAWANE Są 

Dzięki DAROWizNOM 
CzyTELNikóW.

z serca dziękujemy za  
każdą wpłatę.

 Drodzy  
Czytelnicy!

Przed nami 
październik 

–  miesiąc, 
w którym 
w  na-

szych kościołach gromadzimy 
się na modlitwie różańcowej. Nie 
zapominajmy o  tym pięknym 
zwyczaju. Jeśli jednak z  jakichś 
powodów nie będziemy mogli 
uczęszczać na wieczorny róża-
niec, odmawiajmy go wspólnie 
w naszych domach. 

O tę modlitwę tak prosi Matka 
Boża! Czy możemy być obojętni 
na Jej wołanie?

Czas, który obecnie przeżywa-
my, nie należy do najłatwiejszych. 
Wiele w nas strachu, obaw... „Do-
bre Nowiny” w tym trudnym okre-
sie chcą budzić nadzieję. Prosimy 
Państwa o  pomoc, o  nawet naj-
drobniejsze ofiary, byśmy mogli 
wydać kolejne numery naszej 
gazety. Wiemy, jak ważna jest dla 
wielu z nas, jak wielu na nią czeka, 
wypatruje jej...

Bądźmy razem, wspierajmy się 
i idźmy z Dobrą Nowiną wszędzie 
tam, gdzie jest ona potrzebna.

Razem ewangelizujmy świat!
Małgorzata Pabis
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Chwyć za różaniec
„RóżAnieC JeSt MOJą UlUbiOną MODlitWą” – WyZnAł PRZeD lAty śW. JAn PAWeł  ii. ten, 
KtóRy CAłKOWiCie ODDAł Się POD OPieKę MARyi (ToTus Tuus), nie Mógł nie USłySZeć JeJ 
SłóW, KtóRe WyPOWiADAłA nieMAl WSZęDZie, gDZie ZeSZłA Z RóżAńCeM nA ZieMię. „OD
MAWiAJCie RóżAnieC!” – tO StAłA PROśbA MAtKi bOżeJ. WybRZMiAłA OnA W RóżnyCh JęZy
KACh śWiAtA i ZAWSZe JeSt nieZMiennA. MARyJA WSKAZUJe nA RóżAnieC JAKO nA OStAtnią 
DeSKę RAtUnKU DlA śWiAtA. WieMy, że tA POMOC JeSt DZiś nAM KOnieCZnie POtRZebnA. ZA
teM, ChWyć ZA RóżAnieC, A KieDy ChWyCi nAS WielU, POWStAnie WielKA RóżAńCOWA fAlA, 
KtóRA OCAli śWiAt PRZeD gRZeCheM, PROfAnACJAMi, ZłeM.

„nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja 
Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”  

– taki napis sporządzili wenecjanie po bitwie pod lepanto.

„Ja jestem Matka Boża Ró-
żańcowa. W dalszym ciągu 
codziennie odmawiajcie 

różaniec...” –  powiedziała Ma-
ryja 13 października 1917  r. 
w Fatimie. Słowa te skierowała 
to trojga portugalskich dzieci: 
Łucji dos Santos i  rodzeństwa 
Marto –  Franciszka i  Hiacynty, 
w  obecności ponad 100  tys. 
świadków cudownych wyda-
rzeń, które w tym dniu rozegra-
ły się w Cova da Iria nieopodal 
Aljustrel, rodzinnej wioski dzie-
ci. Troje małych pastuszków już 
od maja 1917  r. 13. dnia każ-

dego miesiąca –  z  wyjątkiem 
sierpnia, kiedy dzieci nie mogły 
przyjść, bo zostały uwięzione 
przez lokalne władze –  spoty-
kało Maryję, modliło się i  roz-
mawiało z  Nią. Za każdym ra-
zem Matka Boża wzywała ich 
do odmawiania różańca. „Od-
mawiajcie różaniec codziennie, 
aby wyjednać pokój dla świata 
i  koniec wojny” – wezwała już 
podczas pierwszego widzenia 
w maju. Apel ten ponawiała za 
każdym razem, podkreślając 
tym samym, jak niezwykle waż-
na jest ta modlitwa.

Jak mówi tradycja, to sama Matka 
Boża przekazała różaniec św. Domi-
nikowi Guzmanowi. Miał on poma-

gać mu w nawracaniu heretyków i gło-
szeniu Ewangelii.

Modlitwa ta znana jest w Kościele od 
XII w. Odmawiali ją zakonnicy i świeccy, 
którzy nie znali łaciny i nie mogli czytać 
psalmów. W ten sposób niejako składa-
li Matce Bożej wieniec z róż, a róża była 
przecież symbolem Maryi.

Początkowo modlitwa ta składała się 
z Ojcze nasz... i 150 Pozdrowień Anielskich 
(tyle jest psalmów w Psałterzu Dawido-

Matka Boża Różańcowa, 
Pani z Fatimy

wym). Z  czasem dodano do niej rozwa-
żanie z życia Maryi i  Józefa. Tak powstały 
tajemnice różańcowe: radosne, bolesne 
i chwalebne. Do nich Ojciec Święty Jan Pa-
weł II dodał jeszcze tajemnice światła. 

Modlitwa różańcowa w  obecnym 
kształcie istnieje od XVI w. Zatwierdził 
ją Pius V. Papież ten ustanowił również 
dzień 7 października świętem Matki Bo-
żej Różańcowej. Od 1883 r. – dzięki decy-
zji papieża Leona XIII – w Kościele przez 
cały październik odmawia się różaniec.

Modlitwa ta wyprasza u  Pana Boga 
wiele łask. Na świecie miały miejsce kruc-

jaty różańcowe, które zawsze przynosiły 
upragnione owoce. Jednym z dowodów 
na skuteczność różańca jest chociażby 
cud pod Lepanto (1571 r.) – wielkie zwy-
cięstwo nad Turkami.

O  odmawianie różańca zwróci-
ła się Matka Boża także po polsku 
– w Gietrzwałdzie. W  jednym z pierw-
szych spotkań z  wizjonerkami prosiła: 
„Życzę sobie, abyście codziennie od-
mawiali różaniec”, a  potem na każde 
ich pytanie odpowiadała niezmien-
nie: „Odmawiajcie różaniec!”.

Cudowny wizerunek Matki bożej Ró
żańcowej ze Skał, znajduje się w ko
lumbijskim sanktuarium położonym 
w  pobliżu miasta ipiales, przy gra
nicy z  ekwadorem. hiszpański tytuł 
Maryi, która objawiła się w tym miej
scu głuchoniemej dziewczynce Rosie 
i  jej matce Marii w  1754  r., nuestra 
Señora de las lajas, związany jest 
z obrazem Matki bożej, jaki w niewy
jaśniony sposób pojawił się na tam
tejszych skałach osadowych wystę
pujących w postaci płyt – las lajas. Po 
cudownym uzdrowieniu Rosy i odzy
skaniu przez nią mowy, a później tak
że jej ożywieniu, matka dziewczynki 
wyjawiła tamtejszej społeczności  
sekret swoich spotkań z  Piękną Pa
nią z  Synkiem w  grocie nad rzeką 
guaitara. Kiedy delegacja mieszkań
ców udała się w  miejsce objawień, 
ustronne okolice głębokiego wąwo
zu, ujrzała na skale wizerunek Matki 
bożej przekazującej różaniec św. Do
minikowi guzmanowi. Podtrzymy
wany lewą ręką swojej Matki mały 
Jezus podawał sznurek (cingulum) 
św. franciszkowi z Asyżu. 
Dziś stoi w  tamtym miejscu piękna 
bazylika, będąca sanktuarium Matki 
bożej Różańcowej ze Skał, odwiedza
na licznie przez pielgrzymów nie tyl
ko z  Kolumbii. Cudowny wizerunek 
Pani Różańcowej znajduje się w ołta
rzu głównym świątyni przylegającej 
do ściany kanionu. święto patronal
ne obchodzone jest tam 16 września, 
w dniu objawienia się Matki bożej.
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fot. arch. Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej
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fot. National Maritime Museum/Wikimedia Commons
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Początkowo pan Rado-
sław, licząc, ile czasu dzien-
nie potrzeba na odmówienie 
wszystkich części różańca, 
myślał, że nie da rady. Pamię-
tał, że jeszcze tak niedaw-
no nie chciał zmówić jednej 
cząstki różańca.

„W  tym czasie dowiedzia-
łem się, że będę miał operację. 
Bałem się... Wyliczyłem, że jeśli 
będę odmawiał nowennę, to 
część błagalną zdołam odmó-
wić przed zabiegiem opera-
cyjnym. 21 grudnia zacząłem 
się z wielką wiarą i zachwytem 
modlić” – wyznaje mężczyzna 
i  dodaje, że zabieg udał się, 
a on jest szczęśliwy i zdrowy.

W połowie lutego pan Ra-
dosław zakończył Nowennę 

Pompejańską. „Było ciężko, 
czasami odpływałem przy 
modlitwie gdzieś w  myślach. 
Nagrałem sobie tę modlitwę 
z  Radia – Różaniec i  w  ten 
sposób zacząłem się modlić. 
Na zakończenie 54-dniowej 
modlitwy pojechałem do 
Koś cioła w Sulejowie, znajdu-
jącego się na terenie klaszto-
ru ojców cystersów, w którym 
jest kopia obrazu Matki Bożej 
z  Pompejów, by jej podzię-
kować za otrzymane dary 
uzdrowienia. Dziękuję, Matko 
Boża za udzielone łaski i pro-
szę Wszystkich strapionych 
i  chorych. Módlcie się No-
wenną Pompejańską” –  na-
pisał pan Radosław w swoim 
świadectwie.

Uzdrowiony Matka Boża z San Nicolás

MAtKA bOżA PRZeMóWiłA
13 października, kiedy obchodzone 

jest wspomnienie ostatniego objawie-
nia Matki Bożej w  Fatimie, Maryja w  San 
Nicolás po raz pierwszy przemówiła. Od 
tego momentu każdego dnia kobieta 
otrzymywała krótkie przesłania wraz z cy-
tatami z  Biblii. W  następnych miesiącach 
kapłan i  Gladys próbowali zrozumieć to, 
co się dzieje, czy jest to zjawisko nadprzy-
rodzone od Boga, czy fałszywa wizja. 

Ojciec Pérez, który towarzyszył du-
chowo Gladys, w  jednym z  wywiadów 
opublikowanych na stronie sanktuarium 
opowiada, że w połowie listopada Maryja 
powiedziała Galdys, iż jest patronką tego 
miejsca. Kapłan pokazywał więc widzącej 
różne wizerunki Matki Bożej, ale żaden 
z nich nie przypominał Maryi, która przy-
chodziła do Gladys. I dopiero 27 listopa-
da 1983 r., w  święto Matki Bożej Niepo-
kalanej objawiającej Cudowny Medalik, 
księża z  katedry przypomnieli sobie, że 
na dzwonnicy znajduje się figura Matki 
Bożej. Poprosili Gladys, aby przyszła ją 
zobaczyć. Kiedy kobieta zobaczyła znisz-
czoną już figurę Matki Bożej Różańcowej, 
uklękła i  powiedziała: „Tak, to ta Matka 
Boża, którą widzę”. 

„ZAPOMnieli O Mnie,  
Ale POWRóCiłAM”

W tym dniu, jak mówi o. Pérez, Maryja 
powiedziała Gladys: „Zapomnieli o  mnie, 
ale powróciłam. Umieść mnie tam, ponie-
waż wiesz, kim jestem”. Słowa Matki Bożej 
odnosiły się do życzenia Maryi, w  którym 
prosiła o  zbudowanie kościoła, życzenia 
powtarzanego wielokrotnie w  objawie-
niach. Matka Boża wskazała również kon-
kretne miejsce, w  którym miała powstać 
świątynia, jak przekazywała w  objawie-
niach Gladys: „Mój dom będzie waszym do-
mem, miejscem pokoju, którego potrzebu-
je każdy chrześcijanin”. Figurę natychmiast 
odrestaurowano, a  ówczesny bp  Rossi 
zezwolił, aby Matkę Bożą umieścić w kate-
drze w jednym z przygotowanych ołtarzy.

ag

1. Wszyscy, którzy wiernie 
Mi służyć będą, odmawiając 
Różaniec św., otrzymają pew
ną szczególną łaskę.

2. Wszystkim odmawiają
cym pobożnie mój Różaniec 
przyrzekam Moją szczegól
niejszą opiekę i wielkie łaski.

3. Różaniec będzie najpo
tężniejszą bronią przeciw pie
kłu, wyniszczy pożądliwości, 
usunie grzechy, wytępi herezje.

4. Cnoty i  święte czyny za
kwitną – najobfitsze zmiłowanie 
uzyska dla dusz od boga; serca 
ludzkie odwróci od próżnej mi
łości świata, a pociągnie do mi
łości boga i podniesie je do pra
gnienia rzeczy wiecznych; o, ileż 
dusz uświęci ta modlitwa.

5. Dusza, która poleca Mi 
się przez Różaniec – nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać bę
dzie pobożnie Różaniec św., roz
ważając równocześnie tajemni
ce święte, nie dozna nieszczęść, 
nie doświadczy gniewu bożego, 
nie umrze nagłą śmiercią; nawró
ci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli 
zaś sprawiedliwym – wytrwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele Mego 
Różańca nie umrą bez Sakramen
tów świętych.

„Zawsze odkładacie mo
dlitwę różańcową na potem, 
w końcu nie odmawiacie jej, po
nieważ chce się wam spać. Co, je
śli nie będzie inne
go razu? Módl 
się wszędzie, 
nawet na uli
cy, to pomo
że ci czuć sta
łą obecność 
bożą”.

św.  Josemaria 
escriva

błogosławiony o. Solanus Casey,

amerykański franciszkanin, 
otrzymał kiedyś wizję – widział 
dusze, które wspinają się do 

nieba. Zastanawiał 
się, w jaki sposób 
tam się dostają. 
Kiedy przyjrzał 
się uważnie, 
zauważył, że 
wszystkie idą po 
drabinie, którą 
jest różaniec.

„nawet wtedy, gdy pracu
jesz: myjesz naczynia czy  co
kolwiek innego robisz, módl się 
–  bo wtedy nie dajesz  miejsca 
Szatanowi, żeby pracował 
w twoich myślach. A poza tym 
kroczysz w  wolności i  zawsze 

jesteś spokojny. 
Z tą swoją bro
nią przeciwko 
atakom Szata
na nie rozsta
waj się nigdy. 

 Zawsze odma
wiaj  różaniec”.

św. Ojciec 
Pio

„najświętsza Maryja Dzie
wica w czasach, w których żyje
my, nadała tej modlitwie szcze
gólną wartość. niezależnie od 
tego, z  jakimi problemami się 
borykamy: stałymi bądź tym
czasowymi, czy dotyczą życia 
publicznego czy prywatnego, 
każdy z  nich może roz
wiązać różaniec. nie 
ma trudności, która 
nie zostałaby wy
jaśniona przez tę 
modlitwę”.

s. łucja 
dos Santos 

z  fatimy

San Nicolás to przemysłowe 
miasto w prowincji Buenos 
Aires, które znajduje się 

ok. 240 km od stolicy Argentyny. 
Jedna z  jego mieszkanek, Gladys 
Quiroga de Motta, miała widzenie 
Matki Bożej, która później przy-
chodziła wielokrotnie, pozosta-
wiając kobiecie konkretne prze-
słania dla wiernych.

glADyS UJRZAłA MARyJę
Dzień przed objawieniem Gla-

dys zauważyła, że różaniec, na któ-
rym zwykle się modliła, emanuje 

szczególnym blaskiem. Zaczęła się 
na nim modlić. Kiedy 25 września odma-
wiała modlitwę, zobaczyła przed sobą 
postać Matki Bożej z  różańcem i  Dzie-
ciątkiem Jezus na rękach. Maryja nic 
nie mówiła. W kolejnych dniach kobieta 
ponownie widziała Matkę Bożą, wciąż 
jednak milczącą. Kilka dni później Gladys 
rozmawiała o tych wizjach z o. Carlosem 
A.  Pérezem, proboszczem miejscowej 
katedry. Kiedy Gladys ponownie widzia-
ła Maryję, zapytała, czego Matka Boża 
oczekuje. Maryja zniknęła, a  Gladys zo-
baczyła obraz kościoła. 

Pan Radosław kilka lat 
temu odszedł od wiary ka
tolickiej. Próbował różnych 
eksperymentów. W  pew
nym momencie swojego 
życia zachorował, a  wtedy 
chwycił za różaniec... Od
mówił nowennę Pompejań
ską i  nie tylko powrócił do 
zdrowia, lecz także do Pana 
boga. Przez Maryję.

W swoim świadectwie pan 
Radosław napisał, że kiedy 
zaczął powątpiewać w  Boga 
i  oddalił się od wiary kato-
lickiej, zaczął czytać książki 
o  eksperymentach wyjścia 
poza ciało. „Trenowałem jak 
wejść w stan OOBE” – wyznał. 

Gdy w  wakacje zachoro-
wał i  zaczął jeździć po klini-
kach, a wyniki nie polepszały 
się, myślał, że nie długo przyj-
dzie dla niego czas rozstania 
z  tym światem. „Płakałem 
w samotności, by żona i córka 
nie widziały moich łez. I wte-
dy zacząłem słuchać Radia 
Maryja, a  tam wieczorem co-
dziennie leci różaniec. Zaczą-
łem go odmawiać. Szukałem 
w  internecie jakichś różań-
ców do kupienia i natknąłem 
się na stronę o  Nowennie 
Pompejańskiej. Czytałem o jej 
historii i  cudach, jakie za jej 
pomocą ludzie otrzymują” 
–  czytamy w  świadectwie 
mężczyzny.

XXI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa  
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

Zarejestruj się już dziś!

www.sacroexpo.pl

• największa wystawa
   w Europie Środkowo-Wschodniej
• dewocjonalia, książki, 
   specjalne rabaty targowe
• bezpieczne zakupy

Nowa data

Kielce
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8. Chcę, aby odma
wiający Mój Różaniec 
mieli w życiu i przy śmierci 
światło i  pełnię łask, aby 
w  życiu i  przy śmierci 
uczestniczyli w  zasłu
gach świętych.

9. Codziennie uwal
niam z  czyśćca dusze, któ
re Mnie czciły modlitwą 
różańcową.

10. Prawdziwi synowie Me
go Różańca osiągną wielką 
chwałę w niebie.

11. O cokolwiek przez Róża
niec prosić będziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym Mój Ró
żaniec przybędę z pomocą w każ
dej potrzebie.

13. Uzyskałam u  Syna Mo
jego, aby wpisani do bractwa 
Mojego Różańca – mieli w życiu 
i  przy śmierci za braci wszyst
kich mieszkańców nieba.

14. Odmawiający Mój Róża
niec są Moimi dziećmi, a braćmi 
Jezusa Chrystusa, Syna Mojego 
Jednorodzonego.

15. nabożeństwo do Mego 
Różańca jest wielkim znakiem 
przeznaczenia do nieba.
za: Modlitewnik Różańcowy w opracowaniu 

o. Szymona Niezgody OP, str. 91-92. 
Warszawa, 1993.

DlA ODMAWiAJąCyCh  
RóżAnieC śWięty DAne bł. AlAnOWi De lA ROChe

Obietnice  
Matki bOżej

 „Ofiaruję wam różaniec jako  
 pocieszenie, abyście  
 odmawiając różaniec święty,  
 powierzali przez niego  
 wszystkie swoje cierpienia,  
 potrzeby i błagania. Jako  
 Matka słucham was,  
 drogie dzieci, wielka jest  
 moja miłość do was”  
– to zapewnienie o matczynej  
 miłości i wezwanie do  
 modlitwy Maryja przekazała  
 argentyńskiej kobiecie  
 gladys Quiroga de Motta.  
 W tym roku 25 września mija  
 37. rocznica objawień  
 Matki bożej Różańcowej  
 w argentyńskim  
 mieście San nicolás  
 de los Arroyos. 
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Matka boża z ciałem i du
szą została wzięta do nie
ba – tak 1 listopada 1950 r. 
w  konstytucji apostolskiej 
Munificentisimus Deus ogło
sił Pius Xii. Papież potwier
dził tym samym prawdę 
uznawaną powszechnie już 
od starożytności.

„Na chwałę Wszechmoc-
nego Boga, który specjalną 
łaskawością obdarzył Dziewi-
cę Maryję, ku czci Syna Jego, 
nieśmiertelnego Króla wie-
ków oraz Zwycięzcy grzechu 
i  śmierci, dla powiększenia 
chwały jego Błogosławionej 
Matki, ku niewypowiedzianej 
radości całego Kościoła powa-
gą Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa, Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła i Naszą, ogłasza-
my, oświadczamy i określamy 
jako dogmat prawdę przez 
Boga objawioną, że Niepo-
kalana Bogarodzica zawsze 
Dziewica Maryja, po dopeł-

nieniu życia ziemskiego z cia-
łem i duszą została wzięta do 
nieba...” – tak brzmi najważ-
niejsza część wspomnianego 
dokumentu.

Według pobożnej trady-
cji Matka Jezusa żyła jeszcze 
około 15-20 lat po zmar-
twychwstaniu i wniebowstą-
pieniu swego Syna. Najpraw-
dopodobniej „odeszła” do 
nieba około 52 roku w czasie 
pobytu wszystkich aposto-
łów w  Jerozolimie (choć wi-
zjonerka bł. Anna Katarzyna 
Emmerich usytuowała to wy-
darzenie w domku w Efezie). 

Ustanawiając dogmat, pa-
pież pozostawił jednak nie-
rozstrzygniętym teologiczny 
problem, czy Maryja zmarła 
i  natychmiast zmartwych-
wstała, czy też – jak głosiła 
odwieczna tradycja – „zasnę-
ła” i  poszła bezpośrednio do 
nieba. Pewne jest, że jej ciało 
nie uległo zepsuciu.

Dekretem Kongregacji 
Kultu bożego i  Dyscypliny 
Sakramentów św. Jan Pa
weł ii został ustanowiony 
patronem Kalwarii Zebrzy
dowskiej. Karol Wojtyła jako 
dziecko, młodzieniec, kapłan, 
biskup, a  potem papież był 
tam niezliczoną liczbę razy. 
największy pielgrzym kalwa
ryjski ukochał „swoje” kalwa
ryjskie sanktuarium i  tamtej
sze dróżki.

Do sanktuarium maryjnego 
w  Kalwarii miał z  Wadowic naj-
bliżej i  już jako dziecko pielgrzy-
mował tam wraz z ojcem, wielo-
krotnie modlił się przed obrazem 
Matki Bożej Kalwaryjskiej, wiele 
razy przemierzał kalwaryjskie 
dróżki. Zachowała się fotografia 
z jednej z kalwaryjskich pielgrzy-
mek – pozowane zdjęcie, na któ-
rym siedzi u stóp ojca.

To w  Kalwarii Zebrzydow-
skiej wypełniał przeróżne śluby 
złożone Maryi. To tam w 1962 r. 
jako biskup zawierzył Jej wszyst-
kich kapłanów archidiecezji kra-
kowskiej. To tam „zawierzył Jej 
wszystko” 22 czerwca 1967 r., 
tuż przed wyjazdem do Rzymu, 

gdzie miał zostać mianowany 
kardynałem. To tam jako metro-
polita krakowski wiele razy prze-
wodniczył słynnym kalwaryj-
skim „pogrzebom Maryi” i  uro-
czystościom Jej wniebowzięcia. 

Jako Jan Paweł II odwiedził 
Kalwarię w czasie swojej pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny 
w 1979 r. i w czasie swojej ostat-
niej – w 2002 r. 

W  wygłoszonej w  1979 r. 
homilii mówił o  swoich czę-
stych oficjalnych pobytach 
w  tym sanktuarium. „Jednakże 
najczęściej przybywałem tutaj 
sam – wyznał – tak żeby nikt nie 
wiedział, nawet kustosz sanktu-
arium. Kalwaria ma to do siebie, 
że się można łatwo ukryć. Więc 
przychodziłem sam i  wędrowa-
łem po dróżkach Pana Jezusa 
i  jego Matki, rozpamiętywa-
łem Ich najświętsze tajemnice. 
(...) Polecałem Panu Jezusowi 
przez Maryję sprawy szczegól-
nie trudne i sprawy szczególnie 
odpowiedzialne w  całym moim 
posługiwaniu biskupim, potem 
kardynalskim. [W  książce Dar 
i tajemnica stwierdził, że omadlał 
wtedy „różne sprawy Kościoła, 

zwłaszcza w  trudnym okresie 
zmagania się z  komunizmem”; 
modlił się tam też m.in. o dobrą 
pogodę na uroczystość św. Sta-
nisława czy na procesję Boże-
go Ciała]. Widziałem, że coraz 
częściej muszę tu przychodzić, 
bo, po pierwsze – spraw takich 
było coraz więcej, a  po drugie 
– dziwna rzecz – one się zwykle 
rozwiązywały po takim moim 
nawiedzeniu na dróżkach. (...) 
Prawie żadna z tych spraw, które 
czasem niepokoją serce bisku-
pa, a w każdym razie pobudzają 
jego poczucie odpowiedzialnoś-
ci, nie dojrzała inaczej, jak tutaj, 
przez omodlenie jej w  obliczu 
wielkiej tajemnicy wiary, jaką 
Kalwaria kryje w  sobie”. Co po-
ciąga człowieka do tego sank-
tuarium? – pytał Papież i odpo-
wiadał: „Właśnie owa tajemnica 
zjednoczenia Matki z  Synem 
i Syna z Matka”. Tajemnica opo-
wiedziana „plastycznie i  szczo-
drze poprzez wszystkie kaplice 
i kościółki, które złożyły się wo-
kół centralnej bazyliki”, bowiem 
dróżki to „szczególny rezerwu-
ar, żywy skarbiec wiary, nadziei 
i miłości Ludu Bożego tej ziemi”.

Na dróżkach tych dokonu-
je się niezwykła przemiana. 
„Wszystko to, co składa się na 
te dróżki ludzkiego dnia po-
wszedniego, zostało przyjęte 
przez Syna Bożego i  za po-
średnictwem Jego Matki, jest 
człowiekowi wciąż oddawa-
ne na nowo: wychodzi z  życia 
i  wraca do życia ludzkiego. 
Ale oddawane już jest w  no-
wej postaci, jest prześwietlone 
nowym światłem, bez którego 
życie ludzkie nie ma sensu, 
pozostaje w  ciemności. «Kto 
idzie za Mną, nie będzie błądził 
w  ciemnościach, lecz będzie 
miał światło życia» (J 8,12). 
Oto jest owoc mojego wielo-
letniego pielgrzymowania po 
kalwaryjskich dróżkach. Owoc, 
którym z wami się dzielę”. 

Mamy w  Polsce nowe 
diecezjalne sanktuarium. to 
sanktuarium najświętszej 
Maryi Panny Skalmierzyckiej 
utworzone w  kościele para
fialnym pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Skalmie
rzycach (diecezja kaliska). 

W  skalmierzyckiej świątyni 
szczególnym kultem otaczany 
jest sporych rozmiarów, przy-
ozdobiony srebrnymi, złocony-
mi sukienkami cudowny obraz 
Matki Bożej z  Dzieciątkiem, 
uważany za jeden z  najpięk-
niejszych maryjnych wizerun-
ków w  Polsce. Znajduje się on 
w  najstarszej części świątyni 
– późnorenesansowej kaplicy 
z 1621 r. Wizerunek jest dziełem 
nieznanego artysty, najpraw-
dopodobniej powstał w  XV  w. 
i trafił tam z Włoch. Cudami sły-
nął już w  1473 r. Szczególnym 
kultem otaczał go w  1499  r. 
prymas Polski Fryderyk Jagiel-
lończyk, ostatni z  synów Kazi-
mierza Jagiellończyka. „Jednym 
z  ciekawszych wotów jest wy-

konany w srebrnej blasze wize-
runek Matki Bożej przedstawia-
jący ukoronowanie Najświętszej 
Panny” – czytamy w  Z  dawna 
Polski Tyś królową. Ten ryngraf 
z 1634 r. jest dziękczynnym wo-
tum króla Władysława IV za zwy-
cięstwo nad Turkami. 

W 1966 r. obraz został uko-
ronowany papieskimi koro-
nami. Na skronie Maryi i Dzie-
ciątka nałożył je prymas Polski 
ks. kard. Stefan Wyszyński. Od 
2017 r. Matka Boża Skalmie-
rzycka jest patronką Miasta 
i Gminy Nowe Skalmierzyce.

W  Kalwarii Zebrzydowskiej 
Jan Paweł II wygłosił swoje „we-
zwanie najważniejsze”, „najistot-
niejsze orędzie” – „proste i  za-
sadnicze papieskie wezwanie 
do modlitwy”: „Nie ustawajcie 
w modlitwie! Trzeba się zawsze 
modlić, a  nigdy nie ustawać 
(por. Łk 18,1), powiedział Pan 
Jezus. Módlcie się i  kształtujcie 
poprzez modlitwę swoje życie”. 
A na koniec dodał: „proszę , aby-
ście się za mnie tu modlili, za ży-
cia mojego i po śmierci”.

To właśnie w  kalwaryjskim 
sanktuarium 19 sierpnia 2002 r. 
Jan Paweł II odprawił swoją 
ostatnią Mszę Świętą na pol-
skiej ziemi i tam odmówił ostat-
nią w  Polsce „maryjną” modli-
twę za Polskę i Polaków. 

Pielgrzym został patronem

Królewska Władczyni

W dobie pandemii to nie
zwykle cenna inicjatywa. 
Dzięki nowosądeckiemu Wy
dawnictwu Promyczek dzieci 
i rodzice mogą teraz bezpłat
nie obejrzeć sporo filmów 
z  tzw. filmoteki Promyczka. 
Do tej pory filmy te dostęp
ne były jedynie na płatnych 
płytach DVD.

Wśród „promyczkowych” 
propozycji są m.in. filmy o świę-
tych z serii „Aureola – od Stani-

Filmowe okienko dla dzieci
sława do Karola”, „O świętych dla 
dzieci”, „Łukasz – Strażnik skar-
bów” oraz „Niezwykłe opowieś-
ci”, ewangeliczne przypowieści 
(seria „Domek na skale”), „wy-
wiady” ze świętymi patronami 
Polski, felietonowe opowieści 
o kilku polskich sanktuariach, te-
ledyski z piosenkami i koncerty.

Warto zatem – wraz ze swo-
imi pociechami – zaglądnąć 
od czasu do czasu na stronę:  
https://vod.promyczek.pl/.

Jak czytamy na wspomnia-
nej stronie, „portal powstał w ra-
mach projektu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
«Kultura w  sieci» i  do końca 
stycznia 2021 roku będzie bez-
płatnie dostępny dla wszystkich 
użytkowników internetu”.

bazylika katedral
na w  Płocku to jeden 

z  najważniejszych sa
kralnych zabytków w Pols

ce. Znajdują się tam m.in. 
doczesne szczątki władców 
Polski – Władysława herma
na i  bolesława Krzywoustego 
oraz kilkunastu innych ksiażąt 

Katedra władców Polski 
z  linii Piastów mazowieckich. 
Warto ją zwiedzić. 

Dziś, dzięki wirtualnym 
panoramom (wyproduko-
wanym przez Google Street 
View), można zrobić to wirtu-
alnie, nie wstając nawet z  fote-
la. Wystarczy wejść na stronę  
www.katedraplock.pl i  odszu-

kać odpowiednie linki. Do wy-
boru mamy cztery wirtualne 
spacery: po Kaplicy Królewskiej, 
po wnętrzu katedry, na ze-
wnątrz katedry, nocą oraz spa-
cer po całym Wzgórzu Tumskim. 
Płocka katedra wraz z  całym 
wzgórzem znajduje się na liście 
polskich Pomników Historii. 

– zwiedzisz, nie 
ruszając się z domu!

Cztery lata temu do
minikanie świętowali 
800lecie założenia za
konu. teraz rozpoczyna
ją świętowanie kolejne
go wielkiego jubileuszu 
–  800. rocznicy narodzin 
dla nieba swojego założy
ciela św. Dominika de gu
zmana. Zmarł on 6 sierp
nia 1221 r. w wieku 50 lat.

Od sierpnia 2020 r. do 
sierpnia 2021 r. w szczegól-
ny sposób świętować będą 
mieszkańcy hiszpańskiej 
diecezji Osma-Soria, na te-
renie której – w  Caleruega 
koło Burgos – przyszedł 
na świat św. Dominik. Był 
członkiem tamtejszej kapi-
tuły katedralnej i  wikariu-
szem generalnym, zwalczał 
herezje.

Oficjalne zakonne ju-
bileuszowe obchody roz-
poczną się 6 stycznia 2021 r. 
i  potrwają do uroczystoś-
ci Objawienia Pańskiego 
w 2022 r. Ich tematem – za-
inspirowanym przechowy-
wanym we włoskiej Bolonii 
obrazem Tavola di S. Do-
menico (stołem z  Mascare-
lli, na którym namalowano 

pierwszy portret św.  Do-
minika wkrótce po jego 
kanonizacji) – będzie: „Przy 
stole ze św. Dominikiem”. 
Centrum celebracji stanie 
się Bolonia, gdzie w  bazy-
lice św. Dominika spoczy-
wają i  czczone są jego do-
czesne szczątki. Niebawem 
wytyczony zostanie także 
specjalny szlak pielgrzymi 
łączący miejsca związane 
ze św. Dominikiem i  histo-
rią zakonu.

Warto nadmienić, że 
szczególną czcią wiernych 
Kościoła cieszą się również 
rodzice i  bracia założyciela 
Zakonu Kaznodziejskiego 
–  błogosławieni: matka Jo-
anna de Aza oraz brat Ma-
nes, a także czcigodni słudzy 
Boży: ojciec Félix de Guzmán 
oraz drugi brat Antonio. 

W  80 krajach żyje dziś 
około 5 tys. członków rodzi-
ny dominikańskiej. Do zako-
nu tego należeli m.in. św. To-
masz z  Akwinu, św.  Jacek 
oraz św. Katarzyna ze Sieny. 
Dominikańskim tercjarzem 
był bł. Pier Giorgio Frassati.

Ze strony:  
zakon.dominikanie.pl

„Zobaczyłam przez otwarte niebo niebieskie Jeruzalem. Dwie wstę-
gi światła jak świetliste chmury promieniowały w dół, a z nich ukazało 
się wiele twarzy anielskich. Spomiędzy tych chmur ku Maryi wyszedł 
świetlisty promień” – takiej wizji wniebowzięcia dostąpiła bł. Anna 
Katarzyna Emmerich. „Matka Najświętsza wyciągnęła ręce z tęsknotą 
i zobaczyła, jak Jej odsłonięte ciało unosi się nad posłaniem. Jej dusza 
– mała i nieskończenie czysta świetlista postać – wyszła z Jej ciała z roz-
postartymi ramionami i uniosła się po świetlistej drodze, jakby szła pod 
górę do nieba. Dwa chóry anielskie w chmurach zamknęły się przed Jej 
duszą i oddzieliły Ją od świętego ciała, które w momencie rozdzielania, 
krzyżując ramiona na piersi, opadło na posłanie”. Dusza Maryi dotarła 
następnie „do tronu Najświętszej Trójcy”, gdzie Jezus „wręczył Jej coś, 
co przypominało berło, wskazując przy tym dookoła na ziemię, jakby 
przekazywał Jej władzę”. Kiedy dusza Maryi gościła już w niebie, Jej cia-
ło – według Emmerich – wciąż pozostawało jeszcze na ziemi. Czuwano 
przy nim, modlono się, a następnie z czcią złożono je do grobu. Później 
stało się coś dziwnego. Kiedy apostołowie wracali z miejsca pochówku, 
ujrzeli w oddali „niezwykły blask nad grobem Maryi i byli tym porusze-
ni, nie wiedząc, co to właściwie jest”. „Było to tak, jakby wstęga światła 
wyszła z nieba i dotknęła grobu, a w niej pojawiała się drobna postać, 
podobna do duszy Najświętszej Dziewicy, w  towarzystwie naszego 
Pana. Z grobu Maryi uniosło się świetliste ciało, zjednoczyło ze świe-
tlistą duszą i uniosło ku niebu wraz z postacią Pana”. Jakiś czas po tym 
wydarzeniu apostołowie ponownie weszli do grobu. Był... pusty.

„Najmłodszy” dogmat ma... 70 lat

ZMARtWyChWStA
nieMy JAK MARyJA!

Maryja jako pierwsza 
pośród ludzi miała udział 
w  chwale zmartwych-
wstałego Jezusa. „Wniebo-
wzięcie Maryi jest szcze-
gólnym uczestniczeniem 
w  Zmartwychwstaniu 
Jej Syna i  uprzedzeniem 
zmartwychwstania innych 
chrześcijan” (KKK 966). 

Z WniebOWZięcieM byłO tak...

PieS i POChODniA
Błogosławiona Joanna, będąc 

w  ciąży z  Dominikiem, miała proro-
czy sen: zobaczyła psa z  pochodnią 
w pysku, który obiegał kulę ziemską, 
rozpalając na niej ogień. Sen ów miał 
oznaczać, że narodzone z niej dziecko 
będzie człowiekiem, poprzez którego 
na ziemi zapłonie ogień Bożej miłości. 
Ogień ten symbolizować miał także 
światło prawdy rzucane na cały świat 
przez głosicieli Ewangelii w  duchu 
nauczania św. Grzegorza Wielkiego, 
który wprowadził do chrześcijaństwa 
figurę psa jako symbol kaznodziei.

Zasiąść ze św. Dominikiem
Czy znasz najmłodszego 

świętego Kościoła? Jeśli nie 
weźmiemy pod uwagę gru
py maleńkich świętych Mło
dzianków – zabitych przez 
heroda niespełna dwulet
nich chłopców –  wbrew po
wszechnym mniemaniom 
nie będzie nim ani 15letni 
Dominik Savio, ani młodziut
ki tarsycjusz, ani 10letni fa
timski pastuszek franciszek 
Marto, ale liczący trzy lata 
Cyryk, zwany również Cyria
kiem lub Kwirykiem.

Cyryk (jako Saint Cyr ota-
czany szczególnym kultem we 
Francji) był synkiem zamożnej 
szlachetnej chrześcijanki Ju-
lity zamieszkałej w  Ikonium 
(dzisiaj Konya w  środkowej 
Turcji). Podczas prześladowań 
chrześcijan w 304 r. Julita ucie-
kła z synkiem do Tarsu. Została 
tam jednak schwytana i tortu-
rami nakłaniana do złożenia 
ofiary pogańskim bożkom. 
Cyryk trzymany i  zabawiany 
w  tym czasie w  ramionach 
namiestnika Aleksandra roz-
płakał się, odpychał, ugryzł 
i  podrapał prześladowcę, któ-
ry rozgniewany cisnął nim 
o  schody, roztrzaskując mu 

Trzylatek na ołtarzach

czaszkę. Razem z  synem zgi-
nęła też Julita – obdarto ją 
ze skóry, unurzano w  płoną-
cej smole, a  na końcu ścięto 
głowę. Ciała męczenników 
w nocy z czcią pochowali miej-
scowi chrześcijanie. Konstan-
tyn I  przeniósł je później do 
Konstantynopola. Najważniej-
szym miejscem kultu św. Cyry-
ka i  Julity w  Kościele zachod-
nim jest obecnie XI-wieczna 
katedra w Nevers (Francja). Strony przygotował Henryk Bejda
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hiszpańska ekipa filmowa 
na czele z reżyserem José Maríą 
Zavalą przyjechała do Sank
tuarium bożego Miłosierdzia 
z  planami nakręcenia filmu 
o Karolu Wojtyle. filmowcy mieli 
własne pomysły i wyobrażenia, 
a życie wszystko zweryfikowało. 
Znaleźli się szczególni świadko
wie życia i świętoś ci Jana Pawła 
ii, a  wśród nich tacy, którzy po 
raz pierwszy opowiedzieli swo
je niezwykłe świadectwo. W du
żej mierze to w  blasku bożego 
miłosierdzia, w światowym cen
trum kultu bożego miłosierdzia 
zrodził się film o  największym 
z rodu Polaków. Kto spodziewa 
się kolejnej klasycznej biografii 
papieża, będzie zawiedziony. 
Kto podda się niekonwencjo
nalnej, mistycznej opowieści 
o  jednym z  największych tyta
nów ducha, długo pozostanie 
pod wrażeniem...

POśWięCił SWOJe żyCie  
ZA JAnA PAWłA ii

José María Zavala nie ukry-
wa, że jego film o papieżu Polaku 
to niejako spłata długu. W  czasie 
swojego pobytu w  Polsce wielo-
krotnie opowiadał o tym, że jego 
ojciec ofiarował życie za Karola 
Wojtyłę w  dniu zamachu w  1981 
r. „To miało miejsce w czasie, kiedy 
Ali Agca na placu św. Piotra oddał 
strzały do papieża. Tata, nie mó-

Film na 100-lecie urodzin  
św. Jana Pawła II

wiąc nic nam, swojej rodzinie, po-
święcił swoje życie za Jana Pawła II. 
Operowani byli tego samego dnia. 
Mój tata zmarł. Ojciec Święty prze-
żył i  potem przesłał mojej matce 
list wraz z różańcem. Dowiedzieliś-
my się tego zupełnie niedawno” 
– mówi hiszpański reżyser.

Blisko osiemdziesięciominu-
towy dokument powstał z  okazji 
stulecia urodzin Karola Wojtyły 
i w maju miał mieć swoją premie-
rę w  Polsce. Niestety, na drodze 
stanął koronawirus. W  związku 
z tym film wszedł na ekrany pol-
skich kin we wrześniu. Wcześniej 
swoją premierę miał w wielu kra-
jach, m.in. w  Hiszpanii, we Wło-
szech i w Słowenii. Wszędzie spo-
tkał się z  niesamowitym przyję-
ciem. „Doceniono go ze względu 
na jego wartość dokumentalną, 
na zaangażowanie, na fakt dotar-
cia do materiałów archiwalnych 
polskich komunistycznych służb 
bezpieczeństwa, przedstawie-
nie dokumentów obrazujących, 
w  jaki sposób prześladowano 
Karola Wojtyłę już od 1946 r. 
aż do samego pontyfikatu” 
– zaznacza Zavala.

śWiADeCtWA 
DZiAłAniA 
KAROlA WOJtyły

Wśród świadków, 
którzy opowiadają 
o swoim doświad-

czeniu z Janem Pawłem II, znaleźli 
się m.in.: kard.  Stanisław Dziwisz, 
który przez ponad 30 lat był oso-
bistym sekretarzem Ojca Święte-
go, ks. prał. Paweł Ptasznik – blis ki 
współpracownik Jana Pawła II, Va-
lentina Alazraki – korespondentka 
Noticieros Televisa w  Watykanie, 
która towarzyszyła Janowi Pawło-
wi II w podróżach apos tolskich po 
świecie, ks. Sławomir Oder – po-
stulator jego procesu kanoniza-
cyjnego, Shawn Carney – prezes 
i  założyciel ruchu przeciw aborcji 
„40  dni dla życia”. „Bardzo cenne 
są wypowiedzi osób przedstawio-
nych z  imienia i  nazwiska, które 
przed kamerami dają świadec-
two obecności i  działania Karola 
Wojtyły w ich życiu poprzez wsta-
wiennictwo i cudowne uzdrowie-
nie niewytłumaczalne w  świetle 
nauki czy nawrócenia po dłu-
gich latach życia z dala od Boga” 
– podkreśla Zavala.

Niezwykłe w  tym filmie jest 
to, że tam, gdzie wszyscy bio-
grafowie kończą swoje dzieła 
w  momencie śmierci bohatera, 

hiszpański reżyser rozpoczyna 
jeszcze ciekawszą opowieść. 
Przesłuchuje świadków, których 
historie odkrywają siłę wsta-
wiennictwa świętego: męż-
czyznę, którego matka chciała 
zabić, dziewczynę będącą już 
„po tamtej stronie” czy niedo-
szłą samobójczynię, którą przed 
skokiem z wysokości powstrzy-
mała... ręka Jana Pawła II. 

Sceny ukazane w filmie krę-
cone były w  Krakowie, m.in. 
w  Muzeum Archidiecezjalnym 
przy ul. Kanoniczej, gdzie do 
dziś oglądać można pokój Karo-
la Wojtyły, w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
w Sanktuarium św. Jana Pawła II 
na Białych Morzach, w  Kalwarii 
Zebrzydowskiej, w  Wadowi-
cach, a także w Rzymie.

José María Zavala: 
„Zachęcam Państwa do obejrzenia w kinach 
filmu Wojtyła. Śledztwo. To dzieło, które do-
starczy wielu emocji, a  przede wszystkim 
wzruszy. Otrzymałem setki wiadomości 
od różnych osób, które już widziały go 
w  Hiszpanii i  są pod wielkim wra-
żeniem wybitnej 
postaci tego wiel-
kiego świętego, 
wspaniałego orę-
downika na współ-
czesne czasy. Niech 
Bóg Was błogosławi”.
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Zamówienia tel.: 661 128 006 Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl

Warto, by ta księga była 
w każdym katolickim domu!

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

Rodzinna księga modlitw  
Panie, króluj w naszej rodzinie
Księga będzie szczególnie cenna dla tych, którzy dotąd modlili się tylko indywidualnie, a chcieliby – choćby okazjonalnie – zbierać 
swoich domowników na wspólną modlitwę. Brak praktyki modlitwy wspólnej często wynika z oporu przed jej prowadzeniem, 
dlatego w księdze przygotowano około 100 gotowych scenariuszy wspólnej modlitwy rodzinnej na wiele okazji i okoliczności. 
Jest tam więc i propozycja modlitw przy wigilijnym stole, i z okazji Wielkanocy, wspólnego domowego różańca i drogi krzyżo-
wej, scenariusz modlitewnego spotkania na okoliczność ślubu, urodzin czy chrzcin, ale i z prośbą o znalezienie pracy czy zdanie 
egzaminu... Ta księga może towarzyszyć rodzinom przez cały rok – zarówno na co dzień, jak i od święta. Warto, by znalazła się 
w każdym katolickim domu.

19,5x26, twarda ze złoceniami, obwoluta, s. 360

44,90

Piękne dewocjonalia 
ze stali szlachetnej Stal szlachetna, nazywana też jubilerską lub chirurgiczną, to w tej chwili zdecydowanie najmodniejszy materiał do 

wyrobu biżuterii. Przypomina srebro, ale jest twardsza, odporna na połamania czy zarysowania, nie koroduje, nie 
zmienia koloru i nie utlenia się. Nie wymaga czyszczenia, konserwacji. Jest hipoalergiczna, zatem przyjazna dla 

osób uczulonych na srebro czy nikiel, a przy tym jest znacznie tańsza niż srebro czy inne jubilerskie materiały.

Matka Boża  
otocZona cyrkoniaMi
Medalik z wizerunkiem Matki 
Bożej oddającej się modli-
twie. W ramach delikatne 
cyrkonie, które w połą-
czeniu ze światłem skrzą 
się i wydobywają piękno 
medalika.
średnica medalika: 1,5 cm 
długość łańcuszka: 45-50 cm
kod: 050225

24,90 49,90 19,90

Zamówienia tel.: 661 128 006 Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl

krZyż W kolorach  
Złota i sreBra
Pięknie wykonany krzyżyk 
w dwóch szlachetnych kolorach.
wymiar ramion: 2 cm x 1,4 cm 
długość łańcuszka: 45-50 cm
kod: 050232

O d  2 5  w r z e ś n i a  w  1 5 0  k i n a c h !

Więcej o filmie oraz lista kin, w których jest wyświetlany na stronie www.rafelfilm.pl

cudoWny Medalion śW. Benedykta
Słynne, cudowne, wielosymboliczne dewocjonalium 
w formie okazałego medalionu o średnicy 3,5 cm.
długość łańcuszka: 45-50 cm            kod: 044125

krZyż i serce
Delikatny, elegancki naszyj-
nik z krzyżykiem i sercem; 
symbolami wiary i miłości. 
W krzyżyku jubiler umieścił 
dyskretną cyrkonię.
wysokość krzyżyka: 1,3 cm 
długość łańcuszka: 45-50 cm
kod: 044163

krZyż W Masie 
perłoWej
Medalion z krzyżem 
zatopionym w na-
turalnej masie per-
łowej.
średnica medalika: 
2,5 cm 
długość łańcuszka: 
45-50 cm
kod: 044149

tarcZa i MiecZ  
śW. Michała  
archanioła
Ten pięknie pomyślany naszyjnik składa się 
z dwóch elementów: tarczy z grawerunkiem 
wezwania i imienia św. Michała „Quis ut Deus” 
(„Któż jak Bóg”) oraz miecza św. Michała.
wysokość miecza: 1,3 cm, wysokość tarczy: 
1 cm, długość łańcuszka: 45-50 cm
kod: 050263

RewersAwers

34,90
24,90

39,90
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Zbudujemy dla Ciebie
instalację fotowoltaicną

Msza Święta w jednej z polskich pa-
rafii. W pierwszej ławce rodzice, 
rodzice chrzestni i mały chrześci-

janin. Wszyscy odświętnie ubrani. Obraz 
piękny i radosny. Po błogosławieństwie 

ksiądz i wierni klękają, by odśpiewać 
suplikację. Pierwsza ławka w prze-
konaniu, że to już koniec i nie dzieje 
się nic godnego uwagi, naradza się 
za plecami klęczącego księdza. Na 
frazie „my grzeszni, Ciebie Boga 
prosimy”, słychać stukot obcasów. 
Zanim skończyła się Eucharystia 

rodzice, chrzestni i nowy chrześcija-
nin byli już w samochodach. Obraz 

smutny, może wywołujący zgorszenie. Wracając z kościoła, zaczęłam 
zadawać sobie pytanie, co zrobić, by oni wrócili, tak naprawdę. Zgod-
nie z tym, co mówią badania, ich dziecko już nie będzie w Kościele 
ze względu na tradycję i pewnie nie będzie go wcale. Oczywiście ła-
ska – to ona ma wielkie znaczenie, ale przecież Bóg działa też przez 
drugiego człowieka. Może właśnie przez nas? Mimo iż mija kolejna 
niedziela, ja wciąż mam przed oczami ten obraz i pytanie: co robić? 
Oczywiście odpowiedzi takie jak „modlitwa” i „dawać świadectwo” 
znam. Ale co to powinno oznaczać w praktyce, skoro coraz więcej 
z nas żyje w swoich bańkach? Na pewno jest wiele zagrożeń i trwa 
walka z Kościołem. A jeśli prawdziwą linią frontu, tych o których trze-
ba zawalczyć są „(jeszcze) katolicy z tradycji”? Do czego w takim wy-
padku nas to zobowiązuje? 

Weronika Kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew

y

Każdego dnia Bóg stawia 
przed nami ważne zadanie 
– mamy szukać, znajdować 

i odczytywać wolę Bożą wzglę-
dem nas, jak Jezus. On to „dla 
nas stał się posłusznym aż do 
śmierci, a była to śmierć krzyżo-
wa. Dlatego Bóg wywyższył Go 
ponad wszystko i  dał Mu imię, 
które jest ponad wszelkie imię” 
(Flp 2,8-9). Święta Faustyna za-
pisała w  duchowym Dziennicz-
ku: „Nie pragnę niczego, prócz 
spełnienia Jego świętej woli. 
(...) Staram się, aby we wszyst-
kim spełnić wolę Bożą, nie pra-
gnę więcej wyzdrowienia niż 
śmierci, jestem zupełnie zdana 
na Jego nieskończone miłosier-
dzie” (nr 795).

Jakże trudno jest odkrywać 
ten Boży zamysł względem nas 
w domu pozbawionym miłości, 
w toksycznym związku, w odej-
ściu bliskiej osoby od wiary 
czy pracy „na czarno”. By w tym 
wszystkim się nie pogubić, nie 
stracić sensu i  celu życia, wato 
się zaprzyjaźnić ze Słowem Ży-
cia, przez które Bóg objawia 
swoją wolę. Wciąż otwartym 
pozostaje pytanie: Jak żyć na 
drodze powołania, na której nas 
Bóg postawił? Jak interpreto-

wać codzienne wydarzenia, za-
pominając o „losie”, „przypadku”, 
ślepym „przeznaczeniu”, a  pa-
miętając o  Bożej opatrzności? 
Żyjemy naszym powołaniem, 
kiedy podejmujemy walkę 
o  wewnętrzną wolność z  tym 
wszystkim, co nas zniewala, 
a więc z grzechem i pożądliwoś-
cią. W ten sposób na horyzoncie 
naszego życia pogłębia się po-
rządek i harmonia. One to usu-
wają chaos i  bałagan ciasnego 
świata oraz wszystko to, co sta-
nowi w nas „starego człowieka”, 
a  więc grzeszne przyzwyczaje-
nia, uzależnienia i nałogi. 

Swoją wolę Bóg objawia 
stopniowo, w  miarę wzrostu 
i postępu duchowego. Ona po-
zwala porządkować świat war-
tości, aby coraz bardziej przed-
kładać „być” nad „mieć”. Choć 
zasadnicze powołanie życiowe 
(małżeństwo, kapłaństwo czy 
samotność konsekrowana) są 
nam ofiarowane, to jednak wola 
Boża w nich się nie wyczerpuje, 
ale znacznie je przerasta. Bóg 
kieruje do każdego wciąż nowe 
wezwania, które wypływają 
z osobistych potrzeb i pragnień 
człowieka oraz z potrzeb Króle-
stwa Bożego, które jest pośród 

nas. Najtrudniej jest nam jed-
nak przyjąć wolę Bożą w  sytu-
acjach trudnych, jak cierpienie, 
opuszczenie, poczucie krzywdy 
czy niesprawiedliwości. 

Jezus wskazuje w  Kazaniu 
na Górze na tych, którzy żyją 
wolą Bożą, jako na ludzi roz-
tropnych, którzy dom swój 
budują na skale, czyli na Jego 
„miłości ukrzyżowanej”. Przykła-
dem może być beatyfikowana 
25 września 2010 r. Klara Bada-
no  (1971-1990), która przyszła 
na świat po wieloletnim ocze-
kiwaniu rodziców. Kiedy z  oka-
zji Pierwszej Komunii Świętej 
otrzymała Pismo Święte, wy-
znała: „Tak jak łatwo mi było na-
uczyć się alfabetu, tak też musi 
być mi łatwo żyć Ewangelią”. 
Dziewczyna codziennie chodzi-
ła na Mszę Świętą. Kiedy pewien 
znajomy, uważający się za nie-
wierzącego, zapytał ją, dlacze-
go taka piękna, elegancka, mło-
da dziewczyna chodzi codzien-
nie do kościoła, dodając, że on 
sam nie wierzy w Jezusa i nigdy 
Go nie widział, odpowiedziała: 
„Ja też Go nigdy nie widziałam. 
Teraz widzę Go w  panu”. Kiedy 
w  wieku siedemnastu lat Kla-
ra zachorowała na raka kości, 

przykuta do łóżka powtarzała: 
„Nie mam już nic, ale pozostaje 
mi jeszcze serce, którym mogę 
kochać”. Miała świadomość, że 
dotychczasowe plany przestały 
mieć znaczenie, stały się ulotne 
i błahe. 

W  jaki sposób podporząd-
kować swoją ludzką wolę Bożej 
woli? Najpierw trzeba wolę Bożą 

poznać, potem ją zaakceptować 
i  przyjąć, a  następnie kierować 
się nią w każdej chwili swojego 
życia. Pomocą może tu być nie 
tylko słowo Boże, lecz także mą-
dry i doświadczony spowiednik 
i  kierownik duchowy, będący 
świadkiem i  towarzyszem na-
szych wewnętrznych zmagań. 

Ks. Leszek Smoliński

Według woli Bożej

cie, w pierwszej kolejności patrzymy 
na siebie i oceniamy nasze szanse na 
niebo, ale trzeba przyznać, że słowa 
wspomnianego księdza znajdują po-
twierdzenie w dzisiejszej Ewangelii.

Na nawrócenie nigdy nie jest za 
późno. Dopóki człowiek żyje, dopó-
ki ma poczucie grzechu i pragnienie 
przemiany, może wołać o Boże miło-

sierdzie, które otwiera bra-
my nieba nawet przed naj-
większym złoczyńcą. Taka 
jest nauka Ewangelii. Pro-
blem pojawia się wówczas, 
kiedy człowiek – wierząc, 
że zdąży z  nawróceniem 
– prowadzi życie grzesz-
ne i  dalekie od Ewangelii. 
Zwlekanie ze spowiedzią 
nie jest żadnym rozwią-
zaniem. Wyraźnie mówi 
o  tym 1035 punkt Kate-
chizmu Kościoła Katolic-
kiego, w  którym czytamy: 
,,Dusze tych, którzy umiera-
ją w  stanie grzechu śmier-
telnego, bezpośrednio po 

śmierci idą do piekła, gdzie cierpią 
męki i ogień wieczny”. Przerażające!!! 
Ten punkt ze spokojem mogą czytać 
tylko ci, którzy na co dzień starają się 
żyć w  łasce uświęcającej. Ci, którzy 
żyją w grzechach i nie dążą do nawró-
cenia, spać spokojnie nie powinni. 

Na kanwie tego punktu można 
postawić pytanie o to, co stanie się po 
śmierci z tymi, którzy zwykle troszczą 
się o życie w  łasce, ale akurat śmierć 
zastała ich w chwili, kiedy byli w grze-
chu śmiertelnym. Czy i  oni ,,bezpo-
średnio po śmierci idą do piekła”?

Byłoby jakąś wielką niesprawie-
dliwością ze strony Boga to, gdyby 
tak samo traktował zatwardziałego 
grzesznika i  kogoś, kto na co dzień 
żyjąc w  łasce, upadł. Dlatego Kate-
chizm Kościoła wyjaśnia to w punk-
cie 1452 w  ten sposób: ,,Gdy żal 
wypływa z  miłości do Boga, jest 
nazywany żalem doskonałym. Taki 
żal odpuszcza grzechy powszednie. 
Przynosi on także przebaczenie 
grzechów śmiertelnych, jeśli zawie-
ra mocne postanowienie przystą-

pienia do spowiedzi sakramental-
nej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Mamy więc odpowiedź na py-
tanie o  to, co po śmierci dzieje się 
z człowiekiem, który umiera wpraw-
dzie w grzechu śmiertelnym, ale ma 
w sercu żal i pragnienie jak najszyb-
szego przystąpienia do spowiedzi. 

Dopóki człowiek żyje, może się 
nawracać. Bóg skory jest okazać 
miłosierdzie największemu nawet 
złoczyńcy, jeśli tylko ten o  to miło-
sierdzie poprosi. Trzeba jedynie sta-
nąć przed Nim i  przed sobą samym 
w prawdzie, uznać swoją słabość oraz 
grzeszność i poprosić o przebaczenie. 
To potrafią tylko ci, którzy są świa-
domi swojego grzechu. Arcykapłani 
i starsi ludu, do których Jezus kieruje 
dziś tę katechezę, dalecy byli od tego. 
Ich zadufanie w sobie i pycha były dla 
nich większą przeszkodą w drodze do 
zbawienia, niż największe oszustwa 
celników i  najbardziej niemoralne 
czyny pań lekkich obyczajów.

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Na nawrócenie nigdy nie     jest za późno, ale nie należy z nim zwlekać!
ewangelia wg św. Mateusza 21,2832
Jezus rzekł do arcykapłanów i star-
szych ludu: Zaprawdę, powiadam 
wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego.

Znam księdza, który lubi mówić, 
że w  niebie zaskoczą nas dwie 
rzeczy. Pierwsza to taka, że spo-
tkamy tam ludzi, których nigdy 

nie spodziewaliśmy się tam 
zobaczyć, i  druga taka, że 

nie spotkamy tam tych, 
których się tam spo-
dziewaliśmy. Oczywiś-
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Dzwonią do mnie zatroskani samorzą-
dowcy i działacze pro-life, zadając 
te same pytania: Księże, co można 

zrobić, aby przeciwdziałać pladze do-
konywanych w naszym kraju aborcji? 
Jak pomagać w sytuacjach, w których 
zagrożone jest życie nienarodzonego 
dziecka? Moje wieloletnie doświadczenie 
podpowiada mi, że nie ma takich środków, 
które pomogłyby w oddaleniu tego zagrożenia w skali ogólnonaro-
dowej. Piszę to ja, kapłan, który ma za sobą setki rozmów z kobieta-
mi w ciąży zagrożonej aborcją i wieloletnie doświadczenie związane 
z działalnością Fundacji Małych Stópek. Jestem świadom, że nic się 
nie zmieni, dopóki u podstaw naszych działań nie zmieni się postawa 
moralna całego społeczeństwa. Mam tu konkretnie na myśli nasze 
podejście nie tylko do wartości życia, lecz także do tego, co jest zanim 
to życie zostaje powołane na ten świat, a więc do czystości, małżeń-
stwa i wierności jego instytucji. Bez tego nasze działania chociażby 
naznaczone ogromnymi nakładami finansowymi i działaniami spo-
łecznymi, zawsze będą budowaniem pięknego pałacu na piasku. 
Paradoksalnie, zwiększając pomoc dla samotnych matek, możemy 
stanąć przed niebezpieczeństwem, iż zwiększymy ich liczbę. Pamię-
tajmy bowiem, że to, iż ratujemy życie dziecka, nie oznacza tym sa-
mym, że przymykamy oko na nieposzanowanie innych wartości.

Pałac na piasku
     ks. tomasz Kancelarczyk
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     Odpowiedzi na pytania Czytelników

Nowenna Pompejańska łączy się 
z sanktuarium Matki Bożej Różań-
cowej w Pompejach, które św. Jan 

Paweł II nazwał „miastem Maryi”. Jej 
początki są związane z  bł. Bartolomeo 
Longo, „apostołem różańca”, działają-
cym w Pompejach od 1872 r., oraz For-
tunatiną Agrelli z Neapolu, której Maryja 
objawiła się jako Królowa Różańca Świę-
tego. Nieuleczalnie chora Fortunatina 
została uzdrowiona w  1884 r. po tym, 
jak wypełniła prośbę Maryi i  odprawi-
ła sześć nowenn, odmawiając każdego 
dnia cały różaniec. Błogosławiony Barto-
lomeo Longo rozpropagował wówczas 
tę formę nowenny w Kościele, a papież 
Leon XIII uznał objawienia, które dały jej 
początek. 

Zanim jednak Bartolomeo Longo 
pokochał bez reszty Matkę Bożą, wcze-
śniej został wyrwany z sideł spirytyzmu. 
„Dzięki kilku przyjaciołom, także du-
chownym, zaczął wracać do Boga. Wciąż 
jednak był nękany i dręczony przez złe-
go ducha”. Dla Bartolo najskuteczniejszą 
bronią w walce ze złem i pomocą w na-
wróceniu z grzesznego życia stał się ró-
żaniec, którego nigdy już nie wypuścił 
z rąk. Między innymi dlatego, że słyszał 
wewnętrzny głos, który mu mówił: „Jeśli 
chcesz się zbawić, propaguj różaniec”.

O  Nowennie Pompejańskiej mówi 
się, że jest nie do odparcia, ponieważ 
Matka Boża dała obietnicę, że każdy, 
kto będzie się modlić na różańcu przez 
54 dni (6 nowenn po 9 dni każda), ten 
otrzyma łaskę, o którą prosi. Potwierdza 
to ogromna liczba świadectw o  speł-
nieniu się próśb zanoszonych do Boga 
tą drogą, zwłaszcza w  odniesieniu do 
spraw po ludzku najtrudniejszych, jak 
uzdrowienie z  nieuleczalnej choroby, 
zdobycie pracy, wyjście z  długów, na-
wrócenie czy ocalenie małżeństwa. 
Wielu modlących się składa świadec-
two o  doświadczeniu duchowej prze-
miany podczas odprawiania Nowenny.

Każdego dnia odmawiania Nowen-
ny Pompejańskiej modlimy się całym 
różańcem, odmawiając część radosną, 
bolesną i  chwalebną wraz z  krótkimi 
modlitwami towarzyszącymi. Pierwsze 
trzy nowenny mają charakter błagalny, 
a kolejne trzy – dziękczynny, co wyraża 
się przez inne modlitwy końcowe. 

Nowenna Pompejańska
W OStAtniM CZASie DUżą POPUlARnOś
Cią CieSZy Się nOWennA POMPeJAńSKA. 
CZyM JeSt i W JAKi SPOSób Ją PRAKty
KOWAć? 

Jak wygląda plan modlitwy na 
każdy dzień nowenny? 

– Rozpoczęcie znakiem krzy-
ża i wypowiedzenie słów: „Ten ró-
żaniec odmawiam na Twoją cześć, 
Królowo Różańca Świętego...”, 
a następnie podanie intencji.

– Odmówienie modlitw 
początkowych różańca: Wierzę 
w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., trzy razy 
Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu... 
– raz, przed pierwszą częścią różańca.

– Odmówienie trzech części różań-
ca: 3 razy po 5 tajemnic, czyli 15 dzie-
siątek; pomiędzy częściami lub dzie-
siątkami można robić przerwy.

– Odmówienie modlitwy końco-
wej – odpowiedniej do charakteru 
nowenny: błagalnej lub dzięk-
czynnej.

– Modlitwa słowami: Pod 
Twoją obronę..., a na samym końcu 
zawołanie trzy razy: „Królowo Różań-
ca świętego, módl się za nami!”.

Dlaczego różaniec? Wśród wielu 
modlitw należy on niewątpliwie do naj-
prostszych i  najbardziej popularnych. 
Rozważanie wraz z  Maryją wydarzeń 
z  życia Jej i  Jej Syna jest nie tylko pa-
mięcią o  nich, lecz także stanowi oka-
zję do nawiązania osobistego kontaktu 
z nimi. 

Odkrywajmy w tej prostej, ale jakże 
głębokiej modlitwie nieoceniony skarb, 
który nauczy nas mądrości ewangelicz-

nej i  piękna życia, 
będącego odbla-
skiem świętości.

Ks. Leszek Smoliński

„Miłosierdzie to imię 
boga” – powiedział kiedyś 
papież franciszek. Czym 
zatem jest to miłosierdzie? 
Przepięknie w  Dzienniczku 
wyjaś niła to św. siostra fau
styna, pisząc: „Miłość boża 
jest kwiatem, a  miłosierdzie 
owocem” (Dz. 949). takim 
przepięknym owocem bożej 
Miłości był św.  Józef goraz
dowski. W  tym roku obcho
dzimy stulecie śmierci tego 
Apostoła Miłosierdzia.

„Epidemia cholery”, „Ludzie 
giną jak muchy”, „Nowe ofiary” 
– takie nagłówki pojawiały się 
w  mediach, gdy młody wikary 
ks. Józef Gorazdowski przyje-
chał na parafię pw. Trójcy Świę-

tej do Wojniłłowa. I  tak rzeczy-
wiście było. Epidemia zbierała 
coraz większe żniwo.

MAMA UMieRAJą
Pewnego dnia na plebanię 

przybiegł zrozpaczony nastola-
tek i ze łzami w oczach powie-
dział księdzu: „Mama umierają”. 
Bez chwili zastanowienia młody 
wikary zabrał z  kościoła Pana 
Jezusa i  powędrował za chłop-
cem. Zapewne już wtedy miał 
świadomość, na co może cho-
rować kobieta. Po przyjściu na 
miejsce nie miał już żadnych 
wątpliwości – to była cholera.

Podobnie było w  kolejnych 
dniach – ks. Gorazdowski jeździł 
od domu do domu, od wioski do 

Apostoł Miłosierdzia
wioski, wlewając w ludzkie serca 
nadzieję, zaopatrując umierają-
cych w  sakramenty, a  chorują-
cych w lekarstwa. Wydawało się, 
że jest niestrudzony w  swoich 
działaniach.

W  końcu, gdy zabrakło rąk 
do chowania ludzi, każdego 
wieczoru szedł i  spełniał jeden 
z uczynków miłosierdzia: „zmar-
łych pogrzebać”. Własnymi rę-
kami wkładał ciała do trumien 
i wywoził pod las...

Choć sam był wątłego zdro-
wia, nie zaraził się. Wciąż po-
wtarzał: „Bóg nade mną czuwa”. 
I  niósł ludziom dobrą nowinę, 
przekonując ich: „Bóg jest Do-
brocią i  Miłosierdziem. Błagaj-
my Go o zmiłowanie!”.

to, co wydarzyło się w nie
dzielę 9 sierpnia w  Karolinie 
Północnej (USA), było czymś 
naprawdę przedziwnym. 
Agencje prasowe (m.in.  AP) 
stwierdziły, że... „Pismo świę
te ożyło”. Czy to był jakiś 
znak? trudno w to wątpić.

Jak podał katolicki ser-
wis CNS, krótko po godzinie 
8.00 rano wierni zgromadze-
ni na Mszy Świętej w  kościele 
pw.  św.  Gabriela w  Charlotte 
słuchali właśnie pierwszego 
czytania, kiedy poczuli, że trzę-
sie się ziemia (było to trzęsienie 
ziemi o  sile 5,1 w  skali Richtera 
z  epicentrum w  pobliżu miasta 
Sparta). I  nie byłoby w  tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie 
to, że lektor przeczytał właśnie 
fragment 1 Księgi Królewskiej 
(1 Krl 19,9a.11-13a) o tym, jak Bóg 
objawia się prorokowi Eliaszowi: 

Pan  
o sobie 
przypomniał!

„Gdy Eliasz przyszedł do Bożej 
góry Horeb, wszedł do pewnej 
groty, gdzie przenocował. Wte-
dy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć 
na górze wobec Pana!» A  oto 
Pan przechodził. Gwałtowna wi-
chura rozwalająca góry i druzgo-
cąca skały szła przed Panem; ale 
Pana nie było w wichurze. A po 
wichurze – trzęsienie ziemi: Pana 
nie było w  trzęsieniu ziemi. Po 
trzęsieniu ziemi powstał ogień: 
Pana nie było w ogniu. A po tym 
ogniu – szmer łagodnego powie-
wu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, 
zasłoniwszy twarz płaszczem, 
wyszedł i stanął przy wejściu do 
groty”.

Mało tego – w  kościele 
pw.  św.  Marka w  Huntersville 
trzęsienie ziemi odczuto, gdy 
tamtejszy kapłan mówił: „Po-
kój Pański niech zawsze będzie 
z  wami”. Wcześniej ks. Melchi-

zedek Yumo wygłaszał homilię 
na temat znalezienia Bożego po-
koju wśród... burz życia i tego, że 
nie mamy się lękać, bo wszystko 
jest pod Bożą kontrolą.

Kościoły w  Charlotte, Hun-
tersville i  Sparcie zbytnio nie 
ucierpiały, a  kapłani i  wierni za-
częli rozważać, co Bóg miał im 
przez te znaki do powiedzenia. 
Wielu doszło do wniosku, że Bóg 
chciał przypomnieć o swojej sta-
łej obecności w  ludzkim życiu 
i  o  tym, że nie powinniśmy się 
martwić sprawami, nad którymi 
nie mamy kontroli, ale w obliczu 
trudności w ciszy prosić Go o po-
moc i słuchać Jego głosu. 

Warto nadmienić, że silne 
trzęsienia ziemi nie zdarzają 
się w tamtym rejonie zbyt czę-
sto. Ostatnie o takiej sile miało 
miejsce w 1916 roku!

Na podst inf. CNS, „Crux 
now” i „The Charlotte Observer” 
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Papież Jan Paweł ii po 
raz drugi od 1979 r. zawitał 
w  białym Domu – siedzibie 
prezydenta USA! tym razem 
jako... róża. 

Jak donosi CNA, wyho-
dowana przez Amerykanina 
 Keitha Zary’ego biała hybrydo-
wa i pięknie pachnąca róża „Pa-
pież Jan Paweł II” posadzona 

Święty Jan Paweł II 
w Białym Domu

została w  odnowionym tam-
tejszym Ogrodzie Różanym. 
Projekt nowego ogrodu nad-
zorowała katoliczka – Pierwsza 
Dama Melania Trump, a  po-
sadzenie upamiętniającego 
papieża Polaka kwiatu było jej 
pomysłem. Papieska róża od lat 
zdobi już Ogrody Watykańskie.

hb

Mieszkała we francji i na
zywała się Annegabrielle 
Caron. W  lutym 2009 r. wy
kryto u niej mięsaka ewinga, 
bardzo złośliwego raka koś
ci. Odeszła do Pana 23 lipca 
2010 r. Mimo młodego wieku 
była mocarzem wiary, a spo
sób przeżywania przez nią 
cierpienia może być wspa
niałym przykładem dla in
nych. We wrześniu we 
francuskiej diecezji 
fréjustoulon otwar
ty został diecezjalny 
etap procesu, który 
być może doprowadzi 
ją kiedyś do chwały oł
tarzy. 

Anne-Gabrielle uro-
dziła się 29 stycznia 
2002 r. w  Tulonie w  ro-
dzinie wykształconych, 
praktykujących katoli-
ków. Miała młodsze ro-
dzeństwo – brata i dwie 
siostry. Żywa i czuła, ale 
nieco nieśmiała dziew-
czynka od dzieciństwa 
była bardzo wrażliwa na 
cierpienie innych, kochała Jezu-
sa i składała ofiary, „aby usunąć 
ciernie z Jego korony”. W wieku 
czterech lat zamęczała rodzi-
ców pytaniem o to, czy wkrótce 
umrze, bo tak bardzo chciała zo-
baczyć „Dobrego Pana”. 

Po ukończeniu pierwszej 
klasy, latem 2008 r. Anne-Ga-

Wiara w tyglu cierpienia
brielle zaczęła się skarżyć na 
ból w prawej nodze. Jej rodzi-
ce uważali to początkowo za 
efekt wędrówek po Alpach. 
Niestety to był rak kości i to już 
z licznymi przerzutami. Bardzo 
bolesne w skutkach chemiote-
rapie nie przyniosły poprawy. 
Dziecko pragnęło zrozumieć, 
„dlaczego Bóg wybrał ją do 
tej próby”. Dążąc do świętości, 

dziewczynka nadała sens swo-
im cierpieniom, „ofiarując je 
w różnych intencjach, w jedno-
ści z  cierpieniami Zbawiciela”. 
To z Niego czerpała „całą swoją 
siłę”. Okazywała również wiel-
ką miłość do Najświętszej Ma-
ryi Panny, recytując codziennie 
Pomnij... i  przerywając swój 

dzień Zdrowaś Maryjo... Rzad-
ko narzekała. Na przełomie 
maja i  czerwca 2009  r. została 
bierzmowana i przyjęła Pierw-
szą Komunię Świętą. W  lipcu 
tego samego roku nastąpiła 
remisja, ale potem kolejne 
zdrowotne pogorszenie. Bała 
się śmierci, bardzo cierpiała, 
a  mimo to prosiła Boga, by 
dał jej „całe cierpienie dzieci 

w szpitalu...”. Podjęła też 
cierpienia za „najbar-
dziej nieszczęśliwych: 
biednych grzeszników”, 
martwiła się o  stroska-
nych rodziców. Razem 
z  rodzicami prosiła 
Boga o cud, gościła na-
wet w Lourdes, ale cud 
się nie wydarzył. Doga-
sała długo i  w  wielkich 
boleściach. Odeszła do 
Pana w  piątek 23 lipca 
2010 r. o  godz. 23.50. 
Anne-Gabrielle „uczy 
nas radości i piękna re-
zygnacji i  wyrzeczeń 
podejmowanych z  pro-
miennym uśmiechem” 

– stwierdził postulator jej pro-
cesu. Mama ośmiolatki Ma-
rie-Dauphine Caron napisała 
książkę o męce swojej córeczki 
i  jej pełnej cierpienia drodze 
do świętości. 

Na podstawie strony int. 
www.anne-gabrielle.com : 
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W  tym roku obchodzimy 
1600. rocznicę urodzin św. ge
nowefy, drugiej po św.  Dio
nizym patronki Paryża. Jest 
ona nie tylko patronką stolicy 
francji, lecz także... żandar
merii. Jej szczególnej opiece 
oddaje się również sprawu
jących władzę i  zajmujących 
stanowiska publiczne.

Święta Genowefa wciąż 
jest bardzo popularna wśród 
mieszkańców stolicy, ale i w ca-
łej Francji. Na jej cześć zapla-
nowano wiele wydarzeń, m.in. 
procesje, czuwania modlitew-
ne, koncerty, wystawy czy na-

wet pielgrzymkę po Sekwanie 
z  Nanterre do Paryża. Mimo 
wciąż odczuwalnego smut-
ku i  niepokoju po niedawnym 
pożarze katedry Notre-Dame, 
wydaje się, że św. Genowefa, 
kobieta silna i  pobożna, znów 
jak przed wiekami wlewa w pa-
ryżan nadzieję i żarliwość wiary.

ReliKWie
To, co pozostało z  relikwii 

św. Genowefy, znajduje się w ko-
ściele Saint-Eienne-du-Mont, 
czyli św. Szczepana na Wzgórzu 
(które także nosi imię patronki 
Paryża). Gdy Genowefa zmarła, 

została pochowana nieopodal, 
w nieistniejącym już dziś kościele 
pod jej wezwaniem. Z  biegiem 
lat kościół ten stał się zbyt mały, 
a  Ludwik XV postanowił wybu-
dować na szczycie wzgórza mo-
numentalny kościół – dzisiaj Pan-
teon –  w  którym miały spocząć 
relikwie świętej. Przyszła jednak 
rewolucja francuska... Pierwotny 
kościół i  przylegające do niego 
opactwo zostały zdewastowa-
ne, zaś relikwie patronki Paryża 
– spalone. Kult świętej ożywił 
się jednak, zaś relikwie rozpro-
szone (na szczęście!) w  innych 
miejscach zostały zebrane i  dziś 
znajdują się właśnie w  kościele 
pw. św. Szczepana, który siłą rze-
czy stał się głównym i  prężnym 
ośrodkiem kultu św. Genowefy.

ślADAMi śWięteJ
Warto odwiedzić Paryż 

i  jego patronkę św. Genowefę. 
I to nie tylko w roku jubileuszo-
wym. Oprócz wspomnianego 
już kościoła św. Szczepana (tuż 
obok widocznego z daleka Pan-
teonu) jest wiele miejsc zwią-
zanych z  jej historią i  kultem. 
Komisja „Sztuka, kultura i wiara” 
archidiecezji paryskiej wydała 
nawet okolicznościowy prze-
wodnik, z  którym możemy się 
poruszać po centrum Paryża 
śladami świętej.

W  tym miejscu wspomnij-
my tylko o  jednym z  etapów 
tego szczególnego pielgrzy-
miego i  turystycznego szlaku. 

Mowa o monumentalnej figurze 
św.  Genowefy nadającej nie-
powtarzalny wygląd jednemu 
z mostów na Sekwanie, Pont de 
la Tournelle. Jej twórca to Paul 
Landowski, bardzo znany arty-
sta (głównie jako autor projektu 
pomnika Chrystusa Odkupiciela 
w Rio de Janeiro), syn polskiego 
emigranta, powstańca stycznio-
wego, Pawła Landowskiego.

ZADAnie
Święta Genowefa jest raczej 

słabo znana w  Polsce. Jej kult 
dotarł na Śląsk w XIV i XV w. Jej 
wizerunek znajduje się wśród 
obrazów innych świętych 
okalających ołtarz w  kościele 
w Gietrzwałdzie. 

Może i  wam uda się odna-
leźć jakiś ślad św. Genowefy 
w którymś z polskich kościołów, 
kaplic albo muzeów? Na pewno 
warto poszukać!

Opracował Piotr Rak

Święta Genowefa

Wlewa w paryżan nadzieję i żarliwo ść wiary

Urodziła się w nanterre pod Paryżem w rodzinie arys
tokratycznej. Wielki wpływ na jej życie miało spotka

nie z dwoma biskupami (i świętymi): germanem z  Auxerre 
i lupusem z troyes, do którego doszło, gdy była jeszcze 
dzieckiem. święty. german miał jej przepowiedzieć, że 
zostanie świętą i podarował krzyżyk, z którym nie rozsta
wała się do końca życia. Po śmierci rodziców przeniosła 
się z nanterre do Paryża.

Jej przemożny wpływ na życie miasta i jego mieszkańców 
dało się zauważyć co najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy 
wówczas, gdy twardo sprzeciwiła się porzuceniu miasta, do 
którego podchodził Attyla, nazywany biczem bożym (451). 
Modlący się i  pokutujący za namową genowefy Paryżanie 
najwyraźniej wyprosili ocalenie, bo hunowie koniec końców 
ominęli ich miasto. Po raz kolejny działanie św. genowefy 
dało się odczuć wtedy, gdy bardzo skutecznie zorganizowa
ła zaopatrzenie podczas długiego oblężenia Paryża przez 
Childeryka, syna Chlodwiga, około 475 r. Udało jej się wów
czas kilkakrotnie złamać blokadę i, żeglując po Sekwanie, 
dotrzeć do oblężonych ze zbożem. Obdarzona zdecydowa
nym charakterem, nie zawahała się rzucić wyzwania same
mu biskupowi, wydając polecenia duchowieństwu!

genowefa poświęciła całe swoje życie bogu oraz swym 
braciom i siostrom. 

świętą genowefę przedstawiano często jako pasterkę z owieczką, ale też ze świecą lub klu
czami do bram Paryża, z aniołem zapalającym świecę albo z diabłem gaszącym płomień.

święta genowefa była wzywana m.in. w przypadkach chorób oczu, ponieważ miała przy
wrócić wzrok swej matce, a także przez zadżumionych, cierpiących na trąd. Ponadto proszo
no świętą o dobrą pogodę.

Otwarcie jubileuszu św. Genowefy, 11 stycznia 2020 r. Uroczyste nieszpory w kościele 
pw. św. Szczepana na Wzgórzu, którym przewodniczył abp Michel Aupetit.

Kościół pw. św. Szczepana 
na Wzgórzu, w którym 

znajdują się relikwie 
św. Genowefy

bodaj najgłośniejszy cud przy
pisywany św. genowefie miał 

miejsce w 1130 r. W średniowie
czu co jakiś czas pojawiały się 
epidemie choroby nazywanej 
„ogniem lub ogniami św. Anto
niego”, a  wywoływanej zatru
ciem sporyszem. W  tymże roku 
mieszkańcy Paryża zapłacili tej 
straszliwej chorobie ciężki okup, 
gdyż zmarło 14 tys. osób. Wobec 
bezsilności lekarzy i  jakiegokol
wiek ratunku bp Szczepan z Sen
lis polecił przenieść relikwiarz 
świętej do katedry notreDame. 
Do katedry przyniesiono także 
około 100 chorych, którym dane 
było dotknąć relikwiarza. Wszy
scy z  wyjątkiem trzech zostali 
uzdrowieni!

MOdlitWa dO 
śW. GenOWefy:
Wylej na nas, Panie, Ducha 
rozumu i miłości, którym 
wypełniłeś św. genowefę, 
abyśmy, służąc Ci z uwagą 

i chcąc upodobnić się do niej, 
potrafili się podobać tobie 

przez naszą wiarę i całe nasze 
życie. Przez Jezusa Chrystusa 

w Duchu świętym. Amen!

ROZMOWA Z ShAWneM CARneyeM, AUtOReM KSiążKi PocząTek 
końca aborcji,  SZefeM KOAliCJi „40 Dni DlA żyCiA”, ZnAnyM 

W POlSCe Z filMU NiePlaNowaNe. 

w  Polsce właśnie ukazuje się 
książka Początek końca aborcji. 
czy rzeczywiście świat ma szansę 
na uwolnienie się od aborcji?

Nie ma nic bardziej nienaturalnego 
dla ludzkiego serca, niż zapłacenie 

lekarzowi za pozbawienie życia wła-
snego dziecka. Aborcja jest zbudowana 
na kłamstwie, że wolno nam, przecząc 
naukowym faktom, określić czyjeś czło-
wieczeństwo na podstawie okolicznoś-
ci jego poczęcia lub naszych własnych 
uczuć. Opiera się to na machiavellicz-
nym „prawie mocniejszego”. Tam, gdzie 
kocha się wolność, w tym w Polsce, za-
wsze odrzucano tę niebezpieczną men-
talność, nawet jeśli przez pewien czas 
historii padano jej ofiarą.

Matka Teresa powiedziała kiedyś, 
że w momencie, w którym zaniecha się 
dokonywania aborcji w Ameryce, świat 
podąży za jej przykładem. Dzisiaj to już 
nie jest tylko mglista nadzieja, gdyż ob-
serwujemy zmiany w  amerykańskich 
statystykach. Od 1991 r. w  naszym 
kraju została zamknięta ponad poło-
wa wszystkich ośrodków aborcyjnych, 
a  w  ciągu ostatnich 10 lat 32% placó-
wek Planned Parenthood, czołowego 
dostawcy usług aborcyjnych. Ruch 
w obronie życia z roku na rok staje się 
coraz silniejszy i „młodszy”.

Dane i  doświadczenie z  prawie pię-
ciu dekad wykonywania aborcji pokaza-
ły, jak bolesny i niszczycielski jest w swej 
istocie ten „zabieg”. Takie sygnały mamy 
już od milionów kobiet, które żałują 
aborcji, oraz od coraz większej rzeszy 
pracowników wykonujących aborcję, 
którzy zdecydowali się porzucić ten 
zbrodniczy przemysł. Kampania „40 dni 
dla życia” pomogła 206 takim osobom 
– Abby Johnson była 26. z nich. To ob-
razuje niekorzystne zmiany dla branży 
aborcyjnej, która mieniąc się częścią 
szeroko rozumianej ochrony zdrowia, 
nawet nie próbuje podjąć dyskusji o na-
ukowo dowiedzionych faktach ani tym 
bardziej szczegółach samego „zabiegu”.

jak Pana zdaniem powinien wy-
glądać ruch pro-life? co jest naj-
większą siłą „koalicji dla życia”?

Największą siłą kampanii „40  dni dla 
życia” jest umocnienie miejscowych 

społeczności w zaufaniu Bogu i zaprze-
staniu dokonywania aborcji tam, gdzie 

żyją. Nie możemy winić rządów ani po-
lityków, gdy nasz Pan pyta nas jak Jan 
Paweł II na początku encykliki Evange-
lium vitae: „Czy jestem stróżem mojego 
brata?”. Musimy zacząć od siebie...

w Polsce ciągle trwają przepychan-
ki o zaostrzenie bądź rozszerzenie 
tzw. kompromisu aborcyjnego. co 
Pan o  nim sądzi? czy aborcja po-
winna być prawnie zakazana? czy 
Pana zdaniem to by pomogło?

Zwolennikom aborcji na całym świecie 
udało się wykorzystać trudne przy-

padki do uzasadnienia aborcji i  twier-
dzenia, że chcą, aby była „bezpieczna, 
legalna i rzadka”. Ameryka nabrała się na 
takie hasła w  1973 r. i  dlatego obecnie 
mamy 3000 aborcji dziennie i  dziecio-
bójstwa w niektórych stanach.

Żaden kraj nie powinien nigdy mieć 
prawa, które zezwala na legalne zabi-
cie któregokolwiek z  jego obywateli ze 
względu na jego rozmiar, lokalizację, 
dochód rodzica lub niepełnosprawność. 
Kiedy św.  Jan Paweł II odwiedził Kolo-
rado, powiedział naszemu narodowi, 

z prezydentem Billem Clintonem i Hilary 
Clinton stojącymi u jego boku: „Prawdzi-
wym sprawdzianem dla narodu jest to, 
jak traktuje swoich najbardziej bezbron-
nych, zwłaszcza nienarodzonych”.

czy mógłby się Pan podzielić 
z  nami doświadczeniem, które 
zmieniło Pana życie i utwierdziło 
Pana w  bezkompromisowej po-
stawie wobec świętości życia?

To było spotkanie z  dziećmi, które 
w  ostatniej chwili zostały uratowa-

ne podczas kampanii „40 dni dla życia”. 
Były tak blisko stania się zapomnianą 
statystyką świata, a  teraz urządzają 
przyjęcia urodzinowe, komunie i mecze 
baseballowe. To piękny widok, który 
pokazuje, że żadna kobieta nie dorasta, 
chcąc aborcji. One potrzebują nadziei, 
miłosierdzia i  miłości okazanych choć-
by na chodniku... Kiedy tracą wszelką 
nadzieję, my musimy pokazać im Chry-
stusa. Bóg to wykorzysta, by ocalić swo-
ich synów i córki przed aborcją. 

Dziękujemy za rozmowę.

Musimy zacząć od siebie

Zamów: 
internetowo: www.rafael.pl lub telefonicznie: 661 128 006
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Wizerunek św. Genowefy 
ocalającej Paryż  

(na chorągwi procesyjnej)

Początek końca 
aborcji daje nadzieję 

na zwycięstwo 
dobra, ale 

i nieocenioną lekcję, 
jak wielka walka 
o bezbronnych 

jeszcze przed nami.
Paulina Guzik,  
„Między ziemią 

a niebem”,  
TVP 1

Każdy, kto 
odczuwa bezsilność 

wobec strasznej 
aborcyjnej machiny, 
powinienprzeczytać 

tę książkę.
Weronika Kostrzewa,  

szef publicystyki  
Radia Plus

To publikacja, 
po którą sięgnąć 

powinien  
każdy obrońca życia.

ks. Tomasz 
Kancelarczyk,  

prezes Fundacji 
Małych Stópek



Stronę przygotował Henryk Bejda

Chcesz, aby Maryja zachowywała cię od 
grzechu śmiertelnego i była przy tobie w go
dzinie śmierci? Kultywuj nabożeństwo trzech 
Zdrowaś Maryjo! tradycja głosi, że nabożeń
stwo to sięga początków Kościoła – czasów 
apostolskich. niejako ponownie zostało ono 
objawione przez samą Maryję w drugiej po
łowie Xiii w. niemieckiej cysterce św. Mechtyl
dzie z hackeborn i opatrzone przez najświęt
szą Panienkę przywilejem dobrej śmierci. 

Święta Mechtylda prosiła „chwalebną Dziewi-
cę o obecność Jej w godzinie śmierci”. W odpo-
wiedzi – jak czytamy w Księdze łaski szczególnej 
(Liber specialis gratiae) – usłyszała: „Uczynię to 
z pewnością, ale chcę, byś odmawiała codziennie 
trzy Zdrowaś Maryjo. (...) W pierwszym pozdro-
wieniu błagać będziesz, ażebym była obecną 
przy tobie w godzinę śmierci, by cię wzmocnić 
i oddalić od ciebie wszelką moc nieprzyjacielską. 

Potęga Trzech Zdrowasiek
(...) W  drugim: by napeł-
nić twoją duszę światłem 
wiary i  prawdziwej mą-
drości, by wiara twoja nie 
była zaćmioną ciemnościa-
mi nieświadomości i  błędu. (...) Mówiąc trzecie 
Zdrowaś Maryjo, błagać będziesz, żebym ci po-
mogła w godzinę śmierci, napełniając twą duszę 
taką słodyczą miłości Bożej, która by ci całą karę 
i gorycz śmierci złagodziła”.

„Oto objawienie w przedmiocie trzech Zdro-
waś Maryjo uczynione przez Królową Niebios 
z  obietnicą dobrej śmierci dla tych, którzy tej 
praktyce będą codziennie wierni. Chociaż bo-
wiem obietnica ta była uczyniona św. Mechtyl-
dzie, to stosuje się jednak ona do wszystkich, 
którzy użyją tego samego środka poleconego 
przez Matkę Bożą w  celu dostąpienia dobrej 
śmierci”.

święta Kinga nierozerwal
nie związana jest nie tylko 
z  Ziemią Sądecka, lecz także 
z  Pieninami. Jak głosi trady
cja, to właśnie w  Pieninach 
w Xiii w. schroniła się, ucieka
jąc wraz z  klaryskami przed 
tatarami. Jej pobyt tam opie
wają liczne legendy, a  w  gó
rach znajduje się wiele upa
miętniających ją miejsc.

Jedno z  nich – nazywane 
Krasem – położone jest nad 
brzegiem Dunajca u  stóp So-
kolicy. Legenda głosi, że w tym 
miejscu Kinga i zakonnice prze-
szły przez bród na rzece. Napot-
kały tam górala siejącego psze-
nicę ozimą. Kinga poprosiła go, 
by powiedział depczącym im 
po piętach Tatarom, że spotkał 
ją, kiedy siał. Następnego dnia 
– ku wielkiemu zdziwieniu gó-
rala – na zasianym dopiero co 
polu bielało gotowe do zżęcia 
zboże. Wnet pojawili się Tatarzy, 
którzy zapytali go, czy widział 
uciekają Kingę z  zakonnicami. 
„Widziałem” – oświadczył zgod-
nie z prawdą góral. „Przechodzi-
ły tędy, kiedy siałem pszenicę” 
– dodał. Tatarzy, patrząc na doj-
rzałe zboże, uznali, że musiało 
to być już bardzo dawno temu... 
Pogoń zawróciła. W  miejscu, 
w  którym Kinga przekroczy-
ła Dunajec i  gorzko zapłakała, 
wytrysnąć miało (wyschnięte 
już dziś) źródełko z  leczniczą 
siarczkową wodą, a  na głazie 
odcisnąć się miała jej stopa 
(kamień ten przewieziono do 
klasztoru w  Starym Sączu). Do 
dziś na miejscu tych cudów – za 
Ociemnym Potokiem – wznosi 
się mała kapliczka poświęco-

na św. Kindze. Mawiano też, że 
tam, gdzie podczas ucieczki po 
górach padały łzy świętej, wyra-
stały białe goździki, a tam, gdzie 
krople krwi z poranionych stóp 
– czerwone.

Najważniejszym pieniń-
skim miejscem związanym ze 
św. Kingą jest jednak wznoszą-
ca się nieopodal Trzech Koron 
Góra Zamkowa z tzw. Zamkiem 
św. Kingi. To właśnie w  znaj-
dującym się tam zamczysku, 
będącym dziś w  ruinie – co 
od 1904 r. upamiętnia stojąca 
w skalnej grocie figura – świę-
ta klaryska wraz zakonnicami 
miała przez pewien czas chro-
nić się przed tatarską nawałą, 
modląc się i  uprawiając ogród 
pełen leczniczych ziół („Ogró-
dek św.  Kingi”). Później była 
tam także pustelnia. Legenda 
głosi, że kiedy Tatarzy oblegli 
w końcu ten zamek, Kinga upa-
dła na kolana i poprosiła same-
go Boga o pomoc. Fortecę skry-
ła wówczas gęsta mgła, a  wy-
puszczane przez napastników 
strzały trafiały w  ich własnych 
wojowników. Ostatecznie po-
gan wypłoszyły z  gór pioruny, 
ulewa i kamienne lawiny.

Urodzony w Katalonii mer
cedariusz i  kardynał św. Raj

mund nonnat (12041240) 
swój dziwny przydomek 
„nonnatus” („nienarodzo
ny”) zawdzięcza temu, że nie 
przyszedł na świat w  wyniku 
naturalnych urodzin. Krewny 
jego matki wyjął go z jej brzu
cha już po jej śmierci. święty 
Rajmund jest dziś patronem 
położnych i kobiet w ciąży i to 
właśnie jego zaleca papież 
franciszek jako doskonałe
go orędownika parom, które 
pragną mieć potomstwo. 

„Kiedy małżeństwo prosi mnie 
o błogosławieństwo, aby na świat 
mogło przyjść dziecko, mówię im, 
aby modlili się do św. Rajmunda 
Nonnata, a  jeśli są z  Argentyny, 

tak się mawia, a jest w tym 
na pewno spore ziarno praw
dy. to prawdopodobnie wła
śnie św. Jacek – przez wiele lat 
prowadzący misję apostolską 
na Rusi – w Xiii w. sprowadził 
pierogi do Polski (niewyklu
czone, że do Sandomierza) 
i tu je upowszechnił. 

Jackowe pierogi nie były 
jednak z  pewnością znanymi 
powszechnie ziemniaczano- 
-serowymi pierogami ruskimi 
(ziemniaki Hiszpanie sprowadzi-
li do Europy z Ameryki dopiero 
w  1554 r.), ale pierogami na-
dziewanymi farszem kapuścia-
no-grzybowym (właściwie ka-
puściano-pieczarkowym), a być 
może także kaszą, co więcej 

Święty Jacek z pierogami
– smażonymi na oleju. Ciasto na 
te pierogi robi się z mąki i twa-
rogu (mniej więcej pół na pół). 
Właśnie takie pierogi z kapustą 
i  grzybami, zwane „pierogami 
od św. Jacka”, są dziś produk-
tem regionalnym Podkarpacia. 
Tradycja ich przyrządzania na-
wiązuje do legendy głoszącej, 
że po najeździe tatarskim, kiedy 
na ziemiach polskich panował 
głód, wrażliwy na ludzką biedę 
św. Jacek nakarmił ubogich pie-
rogami własnej roboty. Do dziś 
w Będziemyślu przechowywana 
jest miska, z której święty miał je 
jeść z  mieszkańcami. W  Pilźnie 
urządzany jest Festiwal Piero-
gów, a we wsi Pustków – Święto 
Pierogów.

Oprócz św. Mechtyldy 
i  św.  Gertrudy nabożeństwo 
Trzech Zdrowaś Maryjo prakty-
kowało (często dodając nowe 
wezwania i  prośby, np. o  za-

Trzy Zdrowaś Maryjo należy 
odmawiać rano i  wieczór, 

a  doskonałe spełnianie tej 
praktyki wymaga, żeby myśleć 
wtedy o Trzech Osobach Trójcy 
Przenajświętszej i  żeby każdej 
z nich dziękować za przywileje 
udzielone Najświętszej Pan-
nie, a  także błagać Maryję, by 
nam wyjednała pomoc Ojca, 
Syna i Ducha Świętego w życiu 
i przy śmierci. 

tReść nAbOżeńStWA:
1) Dziękujemy Ci, trójco 

Przenajświętsza, za POtęgę 
udzieloną najświętszej Ma
ryi Pannie.

Zdrowaś Maryjo...
O  Maryjo, moja dobra 

Matko, zachowaj mnie dziś 
(albo: tej nocy) od grzechu 
śmiertelnego.

2) Dziękujemy Ci, trój
co Przenajświętsza, za Mą
DROść udzieloną najświęt
szej Maryi Pannie.

Zdrowaś Maryjo...
O  Maryjo, moja dobra 

Matko, zachowaj mnie dziś 
(albo: tej nocy) od grzechu 
śmiertelnego.

3) Dziękujemy Ci, trójco 
Przenajświętsza, za SłODyCZ 
i  MiłOSieRDZie udzielone 
najświętszej Maryi Pannie.

Zdrowaś Maryjo...
O  Maryjo, moja dobra 

Matko, zachowaj mnie dziś 
(albo: tej nocy) od grzechu 
śmiertelnego.

chowanie w  czystości, niepo-
pełnienie grzechu itp.) i zaleca-
ło wielu świętych Kościoła: An-
toni Padewski, Leonard z Porto 
Mauricio, Alfons Liguori, Bru-

non Kartuz, Bonawentura, Ge-
rard Majella, Jan Vianney, Ga-
briel od Matki Bożej Bolesnej 
(Possenti) oraz św. Jan Bosco.

radzę się zatrzymać przy kaplicz-
ce przy ulicy Cervantesa” – nspisał 
papież w  liście przesłanym do 
sanktuarium świętego w Buenos 
Aires (Argentyna).

Warto dodać, że św. Raj-
mund Nonnat jest również 
wzywany w  przypadku... za-
grożenia islamem. Żył bowiem 
w  czasach rekonkwisty, czyli 
stopniowego zbrojnego odzys-
kiwania przez Hiszpanów i  Ka-
talończyków chrześcijańskiej 
władzy nad podbitym przez 
muzułmańskich Maurów kra-
jem i  należał do zakonu mer-
cedariuszy zajmującego się 
wykupem z ich rąk chrześcijań-
skich niewolników.

„Nienarodzony” święty od płodności

„Mój drogi Zbawicielu, nie dopuść, aby zabrakło mi zapału do wypełniania obowiązków 
mego powołania. Wejrzyj na mnie, za schronienie obrałam sobie Twoje Serce, abyś był 
moją mocą w walce, wsparciem w słabościach, światłem i przewodnikiem w ciemnościach”.
bł. siostra Zdenka (Zdzisława) Cecylia Schelingova

Modlitwa o doskonałe wypełnianie obowiązków

Święta Kinga Pienińska

„Święty Jacku z pierogami, módl się do Boga za nami, żeby 
te pierogi cały rok na stole były i nas od głodu broniły”.
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