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Wzór duszpasterza
Sługa Boży ks. Michael McGivney, założyciel Rycerzy Kolumba, błogosławionym!

Jego inicjatywy polegające na silniejszym zaangażowaniu świeckich w życie Kościoła i parafii wyprzedziły
II Sobór Watykański niemal o stulecie. Troska o życie duchowe parafian i katolickich rodzin, towarzyszenie
im w codziennych trudnościach oraz ewangelizacyjny zapał mogą stanowić wzór i inspirację dla kapłanów
również dzisiaj. Msza święta beatyfikacyjna odbędzie się 31 października (transmisja w TV Trwam o godz. 16).
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Wspieraj wydawanie „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!
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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.

ks. Franciszek
Blachnicki

fot. Wikimedia Commons

Benedykt XVI
„Eucharystia jest
w całym tego sło
wa znaczeniu «ta
jemnicą wiary», «streszcze
niem i podsumowaniem
całej naszej wiary». Wiara
Kościoła jest istotowo wia
rą eucharystyczną i karmi
się ona w szczególny spo
sób przy stole Eucharystii”.

do niedzielnego uczestnictwa
we Mszy Świętej” – nauczał
św. Jan Paweł II. „Pan Wieczernik
przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół”. Niedziela to
pamiątka zmartwychwstania,
które stworzyło nową jakość relacji Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Dlatego Kościół
przypomina, abyśmy święcili
dzień święty przez udział w Eucharystii i powstrzymywanie się
od prac niekoniecznych.
Dlaczego Kościół stawia Eucharystię w centrum? Ponieważ
jest ona znakiem jedności, zjednoczenia; zjednoczenia ludzi

„Wielkim nieporo
zumieniem jest, je
żeli ktoś uczestniczy w Eu
charystii i przeżywa, może
nawet głęboko, swoją
Komunię, swoje zjedno
czenie z Chrystusem, ale
zupełnie z tej Komunii
wyłącza swoich braci”.

z Bogiem i ludzi pomiędzy sobą.
Jej najstarsza nazwa – Łamanie
Chleba – stanowi zaproszenie
do wspólnego gromadzenia się,
zwłaszcza w dniu Pańskim, aby
oddać chwałę Bogu i uświęcić
samego siebie. W czasie sprawowania Mszy Świętej spożywamy
ten sam Chleb i zasiadamy do
tego samego stołu. Chrystus
wybrał ten znak, żeby wyrazić
jedność, którą przyszedł nam
dać. Ksiądz Franciszek Blachnicki przypomina, że prawdziwa definicja sakramentu, jako
znaku widzialnego pewnej niewidzialnej rzeczywistości, po-

winna brzmieć w ten sposób:
„Eucharystia jest to pożywanie
Ciała Pańskiego we wspólnocie
ludu Bożego”.
Eucharystia stanowi „źródło
i szczyt życia chrześcijańskiego”,
jest „skarbem Kościoła”. Eucharystia to żywy Jezus, który „się
nam daje cały, z nami zamieszkał tu...”. Święty Jan Paweł II
przypomniał o tym w Krakowie.
Zwracając się do młodych, mówił: „To jest największy dar. To
jest nieskończony dar – Eucharystia, Chrystus. Jednocześnie
jest to dar najgłębiej zobowiązujący i na tym polega jego siła

kard. Robert Sarah
„Oddalenie od
ołtarza było cza
sem postu eucha
rystycznego,
pozwala
jącym odkryć znaczenie
tego sakramentu, do
którego należy powrócić
z oczyszczonym sercem,
jak tylko jest to możliwe”.

nam zupełnie zbędne. Przede
wszystkim trzeba, nieustannie,
pozbywać się grzechu. (...) Adoracja. Bóg, który jest tak wielki,
że może być kim chce – kłosem,
winem, chlebem, hostią, maleńkim Dzieckiem pod Sercem Kobiety. Nie ma co zadzierać nosa
wobec Kogoś, kto stworzył cały
świat i wszechświat. I mówić
Mu, że się pomylił albo że to ja
wiem lepiej, albo – co najdziwniejsze – że Go nie ma, bo ja nie
widzę, żeby był. Poprzewracało
nam się w głowach. Jedna godzina adoracji przywraca

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Dobrych Nowin”. Przedstawiamy
w nim niezwykłą postać ks. Michaela
McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba, którego beatyfikację zaplanowano na 31 października. W numerze znajdziecie również
zachętę do powrotu na Mszę Świętą do naszych kościołów.
Na progu listopada przypominamy także, jak pomóc naszym
bliskim zmarłym.
„Dobre Nowiny” starają się być na bieżąco z tym, co dzieje
się w Polsce, na świecie, a nade wszystko w Kościele. W naszych uszach wciąż brzmią słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście...”.
Nasza gazeta jest sposobem na wypełnienie tego ewangelicznego zadania. Prosimy Was jednak o wsparcie, o dołączenie do nas. Razem możemy więcej! Jak to zrobić? Szczegóły znajdziecie na stronie 16.
Czytaj, wspieraj, ewangelizuj z nami codziennie!
Małgorzata Pabis

„Eucharystia
to moja autostrada do nieba”.
bł. Carlo Acutis (1991-2006)

Jezusa jest adoracja. Przypomina o tym Maryja: „Niewiasta
Eucharystii”, „Pierwsza Monstrancja”, „Gwiazda prowadzącą
Kościół do Jej Syna”. Dziennikarka Agnieszka Bugała snuje taką
refleksję na temat adoracji: „Aby
zmieścił się Bóg, tak naprawdę niezmieszczalny w niczym,
co stworzone, trzeba pozbyć
się niepotrzebnych gratów, rupieci, przywiązań, schematów
i tego wszystkiego, co w zestawieniu z Jego Obecnością jest

porządek i ład. Proszę nie pisać
do mnie, że Boga nie ma. Jest,
tylko nie zagrał jeszcze w żadnym serialu i nie założył konta
na Facebooku. A może założył,
ale nie mamy pojęcia, że to właśnie On zaprosił nas do znajomych”.
„Z braku rodzi się lepsze...”
– to była jedna z ulubionych refleksji ks. Piotra Pawlukiewicza.
W życiu wielu ludzi pojawił się
w ostatnim czasie brak Eucharystii, z wielu powodów. Niektó-

rzy już powrócili, inni czekają na
powrót do świątyni. Oby z tego
braku na nowo zajaśniał w naszych sercach blask Eucharystii,
która jest wezwaniem Boga do
wdzięczności za miłosierdzie,
odkupienie, przebaczenie, dar
Ducha Świętego, nadzieję na
życie wieczne i wiedzę, że ten
świat, ze swym bólem i ułomnością, przemija, a zastąpi go
świat pełen radości, jedności
i pokoju.
Ks. Leszek Smoliński

kard. Konrad Krajewski
„Największy Skarb,
jaki mamy w Koś
ciele, to Najświętszy
Sakrament. To Twoja Obec
ność pod postaciami chleba
i wina. Prostszych znaków
nie da się już wymyślić. Garść
mąki, kropla wody, słowa
kapłana – świętego lub nie
– i stajesz się obecny wtedy,
kiedy my chcemy!”.

Powstał, by budzić sumienia

kreatywna, przez to on buduje
człowieka, buduje człowieczeństwo nasze, przez co nam daje
tę siłę przebicia. Bo tak jest
skonstruowany człowiek. Człowiek jest mocny, mocny świadomością celów, świadomością
zadań, świadomością powinności, a także i świadomością
tego, że jest miłowany. Dlatego,
żebym się mógł przebić, muszę
mieć pewność, że jestem miłowany” (Kraków, ul. Franciszkańska, 10.06.1987).
Dzięki żywej i realnej obecności Jezusa w Eucharystii możemy rozwijać w sobie życie
duchowe. Z tego powodu Msza
Święta jest punktem nieusuwalnym z życia chrześcijańskiego.

fot. Wikimedia Commons

fot. M. Pabis
fot. Rvin88, Wikimedia Commons, CC-BY 3.0

Kościół wierzy, że tajemni
cę zbawienia Jezus Chrystus
uobecnia w liturgii sprawo
wanej przez wierzących za
pośrednictwem słów i zna
ków. Obecność i działanie
Jezusa Chrystusa w Kościele
nazywane jest „ekonomią sa
kramentalną”. Jest ona kon
tynuacją dzieła odkupienia
i polega na udzielaniu przez
Kościół jego owoców podczas
celebrowania „liturgii sakra
mentalnej Kościoła zwłaszcza
Eucharystii” – zauważa Zbi
gniew Marek SJ.
„W Kościele w Polsce zawsze
żywa była cześć dla Eucharystii
i wielkie przywiązanie wiernych

jest „pokarmem mocnych”, ucztą
dla elit, nagrodą za dobre sprawowanie, ale stanowi pokarm
słabych, których Jezus leczy,
karmi i umacnia. Otwiera nas
na spotkania z żywym i działającym Bogiem w nocy naszego
życia, podczas mrocznych chwil
czy sytuacji zagubienia, uwrażliwiając nas na wieczność ukrytą
pośrodku naszego czasu. Eucharystia stanowi również szkołę
wdzięczności, która jest prostą
drogą do silniejszej wiary.
Szczególnym momentem
sakramentalnej obecności

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

Kto ją usunie, wewnętrznie się
rozbije. Bowiem z Eucharystii, jak
z życiodajnego źródła, wypływa
cała moc i skuteczność Kościoła. Ona bowiem „zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy;
jest «czystą ofiarą» całego Ciała
Chrystusa «na chwałę Jego imienia» (por. Ml 1,11) jest (...) «świętą
ofiarą uwielbienia»” (KKK 2643).
W Eucharystii jest obecny ze
swoim człowieczeństwem i Bóstwem Jezus Chrystus. Istnieją
trzy drogi, na których może się
dokonać w nas rozwój „życia eucharystycznego”: 1. przez aktywne uczestnictwo w Ofierze Mszy
Świętej; 2. konsekwencją udziału
we Mszy Świętej jest życie przesiąknięte miłością Boga i bliźniego; 3. pomocą jest medytacja
i adoracja, czyli mistyczna kontemplacja przed Najświętszym
Sakramentem.
Wbrew
powszechnemu
przekonaniu Eucharystia nie

To się wydarzyło naprawdę...

„Mam na imię Joanna. Eucharystia jest dla mnie pocałun
kiem na duszy. Jednak zanim to zrozumiałam, doświadczy
łam silnej niechęci do Mszy św. i adoracji. Kojarzyła mi się
i przeżywałam ją jako pewien mus, po prostu trzeba w nie
dzielę wykonać sumienne minimum i jest w porządku. Zda
rzało się, że spotkałam ludzi, którzy bardzo ekscytowali się
Eucharystią, patrzyłam i zazdrościłam im życia, jakie tam
dostawali tak po prostu. Sytuacja zmieniła się, gdy poprosi
łam z całego serca Jezusa o łaskę przeżywania Eucharystii.
Nasz Pan dotknął mnie w Słowie i przez to Słowo do mnie
dotarł. Pamiętam czytania o trędowatym, który prosił: JEŚLI
CHCESZ, MOŻESZ MNIE OCZYŚCIĆ... I wtedy Jezus dotarł do
mnie. Bóg najpierw dotyka trędowatego, a potem przema
wia: CHCĘ, BĄDŹ OCZYSZCZONY. Zobaczyłam, że ja jestem
tym trędowatym. To było bardzo trudne. Coś mnie pytało
i prosiło: «Przyjmij». Czasem jeszcze dosłownie wyje we mnie
tęsknota za dotykiem, za relacją, ale wiem, że nie jestem już
trędowata, bo moje odtrącenie zostawiam w Eucharystii. On
nie tylko mnie tam dotyka, On całuje moje serce. Całuje wte
dy, gdy inni nie widzą, a najbliżsi odtrącą, a w zasadzie, gdy
nie ma najbliższych. Wtedy, gdy nasyci, mogę być z innymi.
Inaczej po prostu się nie da. Eucharystia jest dla mnie intym
nością, bez której się rozpadam”.

kard. Robert Sarah
„Aby przezwy
ciężyć obecny
kryzys, trzeba
wznowić ruch liturgicz
ny, na czym tak bardzo
zależało
Benedykto
wi XVI. Nasze starania
powinny iść w trzech kie
runkach: ciszy, adoracji
i formacji”.

fot. Wikimedia Commons

W blasku Eucharystii
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Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

26 sierpnia, w uroczy
stość Matki Bożej Często
chowskiej, w pracowni lu
dwisarskiej Jana Felczyń
skiego w Przemyślu został
odlany ważący niemal
tonę dzwon, który otrzy
mał nazwę „Głos nienaro
dzonych”.
Na jego zewnętrznej
ścianie u dołu znajduje
się ornament w kształcie łańcuchów kodów genetycznych
ojca i matki. Między
nimi
umieszczona
jest nazwa dzwonu, odlew
USG dziecka poczętego oraz
odlew tablic symbolizujących Dekalog. Są tam też

umieszczone m.in. słowa
piątego przykazania: „Nie
zabijaj”. Dzwon został poświęcony w Watykanie przez
papieża Franciszka.
Dzwon ma wędrować
w marszach za życiem w całej Polsce. Pierwszy taki marsz
z udziałem „Głosu Nienarodzonych” jest planowany na
24 marca przyszłego roku
w Warszawie, czyli na wigilię
Dnia Świętości Życia. „Pracujemy także nad tym, aby dzwon
pojawił się w Waszyngtonie
na największym marszu za życiem w USA” – mówi Bogdan
Romaniuk, który jest pomysłodawcą wykonania dzwonu.
RV, mp

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.

„Dzwon ma budzić sumienia nie tylko przywódców
państw, ale także zwykłych ludzi. Ma uwrażliwiać i pro
wadzić do zmian w poszczególnych państwach na płasz
czyźnie legislacyjnej. Tradycyjnie dźwięk dzwonu wzy
wał przez wieki na modlitwę. Również i nasz ma takie
zadanie. Powinniśmy się modlić za nienarodzone dzieci,
za rodziców, którzy rozważają możliwość zabicia niena
rodzonego dziecka, aby tego nie robili. Za lekarzy, aby
uznali, że zabicie nienarodzonego jest sprzeczne z ich
etosem zawodowym, a także za organizatorów opieki
medycznej, aby nie narażali personelu medycznego na
łamanie sumień, oraz za rządzących, aby jeszcze bar
dziej chronili nienarodzone dzieci. Podczas marszów
dzwon będzie wyeksponowany, aby uczestnicy mogli
w niego uderzyć w imieniu dzieci nienarodzonych, któ
re nie mają głosu. Oczywiście nie będą tego mogli doko
nać wszyscy, ale tylko takie osoby, które zadeklarują, że
będą chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Bogdan Romaniuk

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

Stadtmüller), a ponadto: gry
planszowe, zgadywanki, komiksy, gotowanie z s. Anastazją, konkursy z nagrodami, kącik przyrodniczy i historyczny.
„«Staś» ma wychowywać, uczyć
20
październik 20
i bawić najmłodszych – podkreCENA 8 ZŁ
śla Socha i dodaje: – Liczymy na
życzliwe przyjęcie naszego nowego miesięcznika dla najmłodszych «Staś», jesteśmy otwarci
na współpracę w dziele ewangelizacji najmłodszych. Ufamy, że
RS
«Staś» stanie się cenną pomocą
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przyjęty przez rodziców, dziadków
i katechetów. Co miesiąc przygotowywać go będziemy z najwyższą
starannością”.
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Uratowała ich Maryja. Wielu Li
bańczyków jest o tym przekonanych.
Uciekli się do niej, kiedy 4 sierpnia
ogromna eksplozja 2750 ton azota
nu amonu składowanego w porcie
wstrząsnęła Bejrutem, powodując
śmierć prawie 200 osób i rany u ok.
6800 osób. Sądzą, że gdyby nie Naj
świętsza Panienka, śmiertelne żniwo
byłoby dużo większe.
Siostrzyczki Maria i Rafaelle Calamy
w dniu eksplozji przebywały w salonie
handlowym ze starszą siostrą Amelie.
Siła eksplozji powaliła je na ziemię. Ich
starsza siostra krzyczała, by udały się na
parking. Dziewczynki zrobiły to, a potem – spanikowane i pełne obaw o ro-

listopad 2020

CENA 8 ZŁ
(w

dziców – chwyciły za różańce i zaczęły
się modlić. I wtedy znalazły rodziców
– całych i zdrowych.
Najświętszą Panienkę wezwał na pomoc również pewien mężczyzna mieszkający 400 m od portu. Właśnie wrócił do
domu, kiedy na skutek wybuchu szklana
fasada jego domu rozleciała się na kawałki, a potężny podmuch odrzucił go
trzy metry do tyłu. Zdążył tylko krzyknąć
„Ya Adra!” („O, Najświętsza Dziewico!”).
Po chwili wstał. Był pokrwawiony, ale żył.
Zaczął szukać żony i dzieci. Spodziewał
się najgorszego, ale okazało się, że nie
ucierpieli. Uznał to za cud. „To było tak,
jakby niewidzialna ręka uchroniła ich od
latających wszędzie odłamków – wyznał,
dodając: – Nigdy modlitwa Salve Regina
nie wydawała mi się tak prawdziwa jak
w tym momencie”.
Pewna kobieta opowiedziała o swojej mamie, która jak co dzień siedziała
o godz. 18.00 w swoim fotelu i odmawiała różaniec. Eksplozja całkowicie zniszczyła jej dom, a jej... nic się nie stało.
Wideo ze świadectwami tych i trojga innych Libańczyków (w wersji francuskiej) – zrealizowane we współpracy
z młodymi libańskimi katolikami Adeline Khouri i Ethienem Salameh – zostało opublikowane przez Vatican News.
Można je zobaczyć na stronie internetowej: https://www.vaticannews.va/fr/
eglise/news/2020-09/devotion-vierge
-marie-liban-explosion-4-aout.html.
hb

fot. carloacutis.com

Kolorowy, pełen ciekawych
tekstów, zagadek, malowanek,
wydany na ładnym papierze – taki
jest nowy miesięcznik dla dzieci
„Staś”. 52 strony niespodzianek
dla najmłodszych! W pierwszym
numerze redakcja zamieściła na
wet grę planszową, w którą może
się bawić cała rodzina.
„Staś”to czasopismo przeznaczone
dla dzieci przedszkolnych i wszesnoszkolnych, czyli w wieku od 3 do 9 lat.
Jak wyjaśnia Agnieszka Socha, redaktor naczelna „Stasia”, w atrakcyjnej
formie graficznej mały czytelnik znajdzie teksty na różnorodne tematy,
wśród nich m.in.: niedzielne Ewangelie, temat wiodący (w październiku
różaniec, Anioł Stróż, św. Jan Paweł II,
w listopadzie uroczystość Wszystkich
Świętych i Święto Niepodległości),
rubryki Poznajemy Biblię, Nasi patronowie, Pamiętnik Stasia (pisany przez
cenioną i znaną wśród dzieci p. Ewę
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Carlo Acutis

Błogosławiony
geniusz internetowy

10 października w Asyżu Carlo Acu
tis, włoski piętnastolatek, został dołą
czony do grona błogosławionych. „Li
czę, że jego przykład pomoże młodym
ludziom iść drogą wiary” – powiedzia
ła mama chłopca, która wraz z rodziną
uczestniczyła w uroczystości.
Przed beatyfikacją ciało Carla zostało
wystawione na widok publiczny. Można
było oglądać je także w internecie. „Carlo uczy nas, że w codzienności prostego
życia możemy odnaleźć Boga – obecnego w tabernakulum, żyjącego w ubogich, bezdomnych, potrzebujących,
którym na miarę swych nastoletnich

możliwości niósł pomoc. To jest tajemnica Carla – miłosierdzie we wszystkim
i dla wszystkich” – podkreśla Nicola Gori,
postulator w procesie beatyfikacyjnym.
Arcybiskup Domenico Sorrentino, ordynariusz Asyżu zauważa zaś: „Ten chłopak naszych czasów może naprawdę
pociągnąć do Boga wielu swoich rówieśników żyjących z nosami w internecie.
Papież Franciszek, z którym o nim rozmawiałem, jest o tym głęboko przekonany.
Często powtarza jego powiedzenie: być
oryginałami, a nie fotokopią. Papież jest
z nami tutaj obecny duchowo”.
RV, mp

Pomagajmy zmarłym!
„(...) Wierzę w Ducha
Świętego, święty
Kościół powszechny,
świętych obcowanie,  
grzechów
odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie,
żywot wieczny”
– takie słowa
wypowiadamy
6. Wykluczyć wszelkie upodo- wzglęOdpust
w Credo. „Wierzę”,
bania
do jakiegokolwiek grze- du na
W dniach od 1 do 8 listopaczyli wciąż jestem
śluby
chu,
nawet
lekkiego.
da Kościół daje wiernym możu b ó we wspólnocie
liwość zdobycia odpustu, czyli
Msza
Święta
stwa nie
„darowania przed Bogiem kary
z tymi, którzy
Msza
Święta
jest
największą
powinien
doczesnej za grzechy zgładzone
pomocą,
jaką
możemy
dać
dubył mieć.
odeszli już z tej
już co do winy”. Możemy ofiaroszom
czyśćcowym.
Zgodnie
wać go za zmarłych – za jedną
ziemi, wciąż ich
W
Kościele
istnieje
zwyczaj
z
przekazem
osobę cierpiącą w czyśćcu.
zamawiania
za
zmarłych
Mszy
trzydziestego
kocham i – myśląc,
Odpust dotyczy tych osób,
gregoriańskich – są dnia ów zaże mogą jeszcze nie które nie są jeszcze w pełnej Świętych
one
odprawiane
przez 30 dni konnik miał
z Bogiem, a są w stanie
oglądać Pana Boga jedności
o
darowanie
kar
w czyśćcu. się objawić
czyśćca. Potrzebują oczyścić jeszPraktyka
ta
istnieje
w Kościele p a p i e ż o w i
w niebie – pomagam cze swoją duszę przed pełnym raod
VI
w.,
a
zainicjował
ją sam i podziękować
dości spotkaniem z Chrystusem.
im. Są na to różne
papież
Grzegorz
Wielki.
Polecił za okazane mu
Odpust, który mamy okazję
on
odprawianie
w
takiej
formie
miłosierdzie, dzięsposoby i warto
uzyskać za zmarłych, może być
Mszy
za
zmarłego
mnicha
beneki któremu opuścił
zupełny lub cząstkowy. Zupełny
o tym pamiętać
dyktyńskiego,
przy
którym
znaczyściec.
oznacza, że naszemu zmarłeprzez cały rok,
leziono
pieniądze,
których
ze
mp
mu zostaną darowane wszystale szczególnie
kie kary czyśćcowe, cząstkowy
zaś, że zostanie darowana tylko
w listopadzie.
„Modlitwa za zmarłych jest ważną

Wypominki

Jest to modlitewne wspom
nienie naszych bliskich zmarłych. Są one odprawiane zazwyczaj w listopadzie. Tradycja
wypominków sięga X w. i jest
związana ze szczególną pamięcią o zmarłych wyrażoną w błagalnej modlitwie o ich zbawienie. W czasie modlitwy kapłan
wyczytuje imiona i nazwiska
zgłoszonych wiernych i odmawiany jest różaniec.
Ta forma modlitwy jest wyrazem miłości i jedności całego
Kościoła pielgrzymującego na
ziemi i tego, który przeszedł już
granicę śmierci.
Często w naszych kościołach
wypominki połączone są także
z Eucharystią – w intencji zmarłych, których imiona i nazwiska
wypisane są na kartkach wspominkowych, odprawiana jest
Msza Święta.

część kar czyśćcowych.
Odpust zupełny za zmarłych
uzyskujemy, gdy spełnimy następujące warunki:
1. Należy pragnąć, mieć intencję uzyskania odpustu dla
danej osoby.
2. Odbyć sakramentalną
spowiedź (stan łaski uświęcającej).
Warunek przystąpienia
do spowiedzi nie oznacza,
że musimy chodzić codziennie do spowiedzi. Wystarczy
pójść raz na początku czynności
odpustowych, a potem nawet
codziennie spełniać pozostałe
warunki odpustowe za poszczególnych bliskich zmarłych.
3. Przyjąć Komunię Świętą.
4. Pomodlić się w intencjach
polecanych przez papieża.
5. Wypełnić czynność obdarzoną odpustem – nawiedzić
pobożnie cmentarz i równocześnie pomodlić się za zmarłych,
choćby tylko w myśli.

powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w ła
sce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebu
ją jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić
radości nieba”.
Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą
Anioł Pański, listopad 2003 r.

2 listopada 1936
„Wieczorem po nieszporach poszłam
na cmentarz, modliłam się chwilę; wtem
ujrzałam jedną z naszych sióstr, która
mi rzekła: W kaplicy jesteśmy. Rozu
miałam, że mam iść do kaplicy i tam
się modlić przez zyskiwanie odpustów. Na
drugi dzień w czasie Mszy świętej widzia
łam, jak trzy białe gołąbki uniosły się z oł
tarza do nieba; miałam zrozumienie, że
nie tylko te trzy duszyczki, które wi
działam, przeszły do nieba, ale wiele
innych, które pomarły nie w obrębie
naszego zakładu. O, jak dobry i miło
sierny jest Pan”.
św. Siostra Faustyna,
Dzienniczek, 748

fot. Pixabay
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fot. Pixabay

Czytaj dziecku „Stasia”
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Ksiądz Michael McGivney

K

siądz Michael McGivney urodził się 12 sierpnia 1852 r.
w Waterbury w USA. Był najstarszym z trzynaściorga dzieci
Patricka i Mary – głęboko wierzących katolików, imigrantów
z Irlandii. Zafascynowany przykładem proboszcza rodzinnej
parafii już jako trzynastolatek
przejawiał powołanie do kapłaństwa. Nie otrzymał jednak
zgody ojca na rozpoczęcie studiów w seminarium, dlatego
po zakończeniu podstawowej
edukacji przyjął się – wzorem
ojca – do pracy w fabryce. Rodzicielskie błogosławieństwo
na rozpoczęcie formacji seminaryjnej otrzymał dopiero wtedy, gdy po trzech latach pracy
autentyczność jego powołania
nie ulegała wątpliwości.
Po kilku latach niespodziewana śmierć ojca spowodowała, że mimo dobrych wyników
w nauce Michael musiał odejść
z seminarium i powrócić do
rodzinnego domu, aby pomóc
utrzymać rodzinę. Opuszczał
seminarium z przekonaniem, że
nie wznowi już formacji kapłańskiej. Jednak wieść o jego sytu-

acji dotarła do uszu lokalnego
biskupa, który zorganizował
dla niego stypendium i po kilku
miesiącach wysłał go na studia
do Baltimore, do najstarszego
wyższego seminarium duchownego w USA. 22 grudnia 1877 r.
przyjął on święcenia kapłańskie
i został wysłany jako wikariusz
do parafii Najświętszej Maryi
Panny w New Haven.

DUSZPASTERZ

Na miejscu zastał piękny,
nowo wybudowany, ale mocno
zadłużony kościół pod opieką
schorowanego proboszcza, który wkrótce potem ze względów
zdrowotnych musiał opuś
cić
parafię, pozostawiając na głowie neoprezbitera wszystkie
obowiązki. Ksiądz McGivney
uczynił z parafii centrum życia
katolickich rodzin, które silnie
angażował w szeroko zakrojone
akcje charytatywne, pracował
z miejscową młodzieżą, posługiwał w pobliskim więzieniu
i z wielką determinacją promował abstynencję poprzez krzewienie kultury oraz popularyzację sportu. Tak mocne zaanga-

Życiowe dzieło ks. McGivneya
W USA końca XIX w. dyskryminacja katolików była powszechna. Wiele środowisk postrzegało wiarę katolicką jako
zagrożenie dla społecznego
ładu, ponieważ katolicy to byli
głównie imigranci lub potomkowie imigrantów. Ich rodziny
żyły w biedzie, utrzymywały się
jedynie z pensji ojca pracującego fizycznie w jednej z fabryk.
Gdy ks. McGivney przybył
do New Haven, zastał parafię

niemal pozbawioną mężczyzn.
Wojna secesyjna, dynamicznie
zachodzące zmiany społeczne,
wysoka śmiertelność katolików
mieszkających w dzielnicach
biedy oraz popularność organizacji antykościelnych odwodzących katolickich mężczyzn
od wiary – wszystko to przyczyniło się do deficytu mężczyzn
w kościelnych ławach.
Młody ksiądz postanowił
wyjść naprzeciw ludziom po-

żowanie świeckich w działanie
parafii – popularne dopiero po
Soborze Watykańskim II – stanowiło w XIX w. zupełnie nowy
model funkcjonowania.
Wcześniej w życie parafii niemal zupełnie nie angażowali się
mężczyźni – zwykle zajęci wycieńczającą pracą w jednej z pobliskich fabryk lub też całkowicie odżegnujący się od Kościoła
za namową którejś z licznych
antyreligijnych grup. Liczebności mężczyzn w kościelnych
ławach nie sprzyjały również
silne antykatolickie uprzedzenia amerykańskiego społeczeństwa oraz powszechna bieda
wśród katolików. W obliczu
tego problemu ks. McGivney
postanowił założyć grupę dorosłych mężczyzn formujących
się w wierze, opiekujących się
sobą wzajemnie i troszczących
się o los katolickich rodzin. Tak
powstali Rycerze Kolumba, którzy z małej parafialnej grupy
rozrośli się do największej na
świecie organizacji katolickich
mężczyzn.
Ksiądz McGivney był świetnym katechetą i ewangelizatorem. Znana jest historia Chipa
Smitha – dwudziestojednolatka,
który pod wpływem alkoholu zastrzelił policjanta i został skazany
na karę śmierci. Kapłan regularnie odwiedzał oczekującego na
wykonanie wyroku mężczyznę,
rozmawiał z nim o wierze i udzielał mu sakramentów. Tuż przed
śmiercią pod wpływem przyjaźni z katolickim kapłanem Smith
nawrócił się, zmieniając się do
tego stopnia, że był kochany
nawet przez współwięźniów
i strażników, którzy opłakiwali
go w dzień ekzekucji. W drodze
na szubienicę towarzyszył mu
ks. McGivney.

Inna historia dotyczy Alidy
Harwood, córki sławnego w całym kraju protestanckiego pastora, która nawróciła się pod
wpływem rozmów z ks. McGiv
neyem i jego katechez. W tajemnicy przed wszystkimi przychodziła słuchać Mszy Świętych
w parafii NMP. Gdy jej nawrócenie wyszło na jaw, protestanckie
New Haven uznało to za skandal
obyczajowy, którego powagę
podsycała reputacja sławnego
ojca. Gdy w wyniku śmiertelnej
choroby Alida została przykuta do łóżka, prosiła o katolickie
sakramenty i ostatnią rozmowę
z ks. McGivneyem.
Po siedmiu latach posługi
w New Haven ks. McGivney został mianowany proboszczem
w niedalekim Thomaston, w parafii św. Tomasza. Ogromny koś
ciół w New Haven nie pomieścił
wszystkich parafian zgromadzonych na pożegnalnej Mszy
Świętej. Było to wydarzenie tak
wielkiej rangi, że nawet lokalne
gazety wysłały na Mszę Świętą
swoich reporterów.
W Thomaston ks. McGivney
zajął się tym, co potrafił czynić
najlepiej – ewangelizował parafian, dbał o religijne wykształcenie najmłodszych katolików
i angażował dorosłych, szczególnie mężczyzn, na rzecz życia
parafii. Po kilku latach posługi,
w czasie pandemii grypy azjatyckiej, która opanowała wielką
część USA, 14 sierpnia 1890 r.,
dwa dni po swoich 38. urodzinach, ks. McGivney zmarł w opinii świętości.

wierzonym swojej opiece. Rozumiał, że potrzebują dodatkowej pomocy poza troską o ich
życie duchowe i sakramenty.
By temu zaradzić, zaprosił mężczyzn na spotkanie, na którym
tłumaczył im wizję nowej, bratniej wspólnoty katolików silnie
zaangażowanych w życie Koś
cioła i troskę o rodziny.
Tak powstali Rycerze Kolumba, którzy dziś są największą
międzynarodową organizacją
katolickich mężczyzn. Działają
w kilkunastu państwach świata

i gromadzą w swoich szeregach
ponad 2 miliony członków.
W Polsce obecni są od 15 lat i liczą ponad 6,5 tysiąca członków
(w tym ponad 600 kapłanów)
działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji.
Zasadami Rycerzy Kolumba są:
miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.
Rycerze działają na rzecz
formacji mężczyzn i ich rodzin
oraz poprzez swoje wspólne działania służą lokalnym
społecznościom.
Wspólnoty

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

Proces badania życia i dziedzictwa ks. McGivneya trwał
ponad 100 lat. W tym czasie
– głównie dzięki Rycerzom Ko-

lumba, którzy realizowali jego
misję troski o rodzinę – postać
amerykańskiego kapłana i jego
inicjatywa były coraz bardziej
rozpoznawalne i cenione.
„Obyście, zachowując wierność wizji ks. Michaela McGivneya, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia
zaczynem Ewangelii w tym
świecie i stanowili siłę duchową
odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy” – pisał
do Rycerzy Kolumba w 2003 r.
Jan Paweł II.
Wreszcie w 2008 r. papież
Benedykt XVI podpisał dekret
o heroiczności cnót założyciela
Rycerzy Kolumba i mianował go
Czcigodnym sługą Bożym. Niespełna miesiąc później, w czasie
pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych, w homilii wygłoszonej
w Nowym Jorku papież powiedział: „Musimy tu wspomnieć
o wyjątkowych osiągnięciach
wzorowego amerykańskiego kapłana, sługi Bożego ks. Michaela
McGivneya, którego wizja i zapał
doprowadziły do ustanowienia
Rycerzy Kolumba (...)”.
W lutym 2020 r. papież Franciszek, przyjmując na audiencji Radę Dyrektorów Rycerzy
Kolumba, podkreślał cel, który
przyświecał ks. McGivneyowi.
„Wasz Zakon dowiódł wierności
wizji swojego założyciela, Czcigodnego sługi Bożego ks. Michaela McGivneya, którego
chrześcijańskie zasady miłosierdzia i braterstwa zainspirowały
do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym” – mówił.
Trzy
miesiące
później,
w maju tego roku, papież Franciszek zatwierdził cud przypisywany jego wstawiennictwu.
Beatyfikację ks. McGivneya zaplanowano na 31 października.

Rycerzy gromadzą się przy parafiach i odpowiadają na konkretne potrzeby, które dostrzegają w najbliższym otoczeniu,
niosąc pomoc potrzebującym,
niepełnosprawnym, ubogim
i wdowom oraz służąc w parafii w porozumieniu z księdzem
proboszczem.
Rycerzem Kolumba może
zostać każdy pełnoletni mężczyzna, który żyje w zgodzie
z nauczaniem Stolicy Apostolskiej i może przystępować do
sakramentów świętych.
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Kapłan, który może być wzorem dla każdego
Ksiądz Michael McGivney, założyciel Rycerzy Kolumba, zostanie beatyfikowany 31 października. O przyszłym
błogosławionym rozmawiamy z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, byłym sekretarzem
św. Jana Pawła II i Rycerzem Kolumba.

Co takiego, według Księdza W jaki sposób ks. McGivney kich w Kościele według wizji
Arcybiskupa, sprawiało, że inspiruje Księdza Arcybisku- ks. McGivneya i wezwania
ks. McGivney był wyjątko- pa w życiu codziennym?
II Soboru Watykańskiego?
wym kapłanem?
iałem możliwość modlić
Sobór Watykański zwrócił

Dlaczego
beatyfikacja
ks. McGivneya jest znaczącym momentem dla
Kościoła?

W jaki sposób Rycerze Kolumba pełnią rolę świec-

Dziękujemy za rozmowę.

K

siądz Michael McGivney był
kapłanem, który utożsamiał
się ze swoją parafią i ze swoimi
wiernymi: stał się jednym z nich
i był obecny w ich codziennym
życiu. Nie tylko przepowiadał
im Słowo Boże, udzielał sakramentów, lecz take żył ich życiem, ich radościami, ich troskami. Z takiej postawy zrodził
się też jego pomysł założenia
Rycerzy Kolumba, aby poprzez
mężczyzn dotrzeć i zaopiekować się katolickimi rodzinami.
I właśnie przykład ks. McGivneya pokazuje nam, kapłanom,
w jaki sposób powinniśmy prowadzić nasze duszpasterstwo,
jacy powinniśmy się stawać
w naszej codziennej służbie
Kościołowi.

M

się przy jego grobie jeszcze
jako sługi Bożego w New Haven
w Stanach Zjednoczonych. I cieszę się, że w najbliższym czasie
zostanie on beatyfikowany, bo
jest to kapłan, który może być
wzorem dla każdego, także i dla
mnie jako pasterza diecezji, by
nie być tylko głosicielem Słowa Bożego, ale być blisko naj
uboższych. Ksiądz McGivney
jest również orędownikiem, bo
może wypraszać potrzebne łaski,
a także wlewać w serca kapłanów
natchnienie do służby swoim parafianom, którzy najbardziej potrzebują dobroci serca, miłosierdzia, braterstwa i jedności.

II

uwagę na rolę świeckich
w życiu Kościoła – oni przede
wszystkim tworzą Kościół. Rycerze Kolumba poprzez swoją
formację czują się bardziej odpowiedzialni za życie parafii i za
jej funkcjonowanie. Ta formacja
duchowa wpływa później na ich
życie i na życie ich rodzin: uczą
oni swoje dzieci modlitwy, odpowiedniej postawy, zachowania się w kościele czy właśnie
bycia otwartym i uważnym na
potrzeby osób, które żyją obok
nich. Dzięki takiej postawie
stają się lepszymi mężami czy
lepszymi ojcami i pokazują, jak
można łączyć swoją wiarę z życiem codziennym. A jeśli trzeba
przyjść z pomocą członkowi parafii, Rycerze zawsze są pierwsi.

T

a beatyfikacja jeszcze
bardziej
przybliży
całemu Kościołowi tę
postać. I poprzez jego
orędownictwo
wielu ludzi będzie mogło
się modlić i uzyskiwać
to, co w sercu swoim noszą i o co proszą. Już teraz
nie tylko będziemy czerpać
z niego przykład, ale przez
jego wstawiennictwo będziemy mogli otrzymywać Boże
błogosławieństwo; będziemy
mogli otrzymywać Boże łaski
potrzebne do tego, abyśmy
lepiej rozpoznawali swoją
misję i lepiej przeżywali swoje życie.

Cud pro-life

Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba, abp Wacław Depo, me
tropolita częstochowski, w dniu 8 listopada odprawi na Ja
snej Górze Mszę św. dziękczynną za dar beatyfikacji ks. Mi
chaela McGivneya. Transmisja w TV Trwam o godz. 9:30.

W

grudniu 2014 r. Daniel
i Michelle Schachle, oczekując na przyjście swojego trzynastego dziecka, udali się na
rutynowe badanie USG. Przeprowadzone badania pokazały,
że ich syn urodzi się z zespołem
Downa. Rodzice nie zmartwili
się, przeciwnie – uznali, że dla
pozostałych dzieci dorastanie
z najmłodszym bratem potrzebującym wyjątkowej opieki będzie cenną lekcją szacunku do
każdego ludzkiego życia. Niestety, późniejsza diagnoza brzmiała
o wiele groźniej – według lekarzy dziecko miało umrzeć przed
narodzinami w wyniku nieule-

czalnego, śmiertelnego obrzęku płodu. Rodzice stanowczo
odmówili zgody na przeprowadzenie aborcji i zaczęli się modlić o cud uzdrowienia.
Prosili wszystkich najbliższych – rodzinę, przyjaciół, kapłanów, parafian – o modlitwę
przez wstawiennictwo sługi
Bożego ks. Michaela McGivneya. Daniel, który od kilkunas
tu lat jest Rycerzem Kolumba,
zaangażował w tę modlitwę
przez założyciela również swoich braci z rycerskiej wspólnoty. Razem z żoną i innymi rodzinami Rycerzy pielgrzymowali
do Fatimy, modląc się o cud.

Michelle opowiada, że
w czasie jednej z Mszy Świętych
podczas pielgrzymki usłyszała
Ewangelię o uzdrowionym synu
dworzanina (zob. J 4,46-54).
Słysząc słowa Jezusa: „Idź, syn
twój żyje”, poczuła, że coś stało
się z jej dzieckiem i zstąpił na
nią głęboki pokój. Po powrocie
do Stanów Zjednoczonych małżonkowie postanowili udać się
na kolejne badanie ultrasonografem. Stan dziecka poprawił
się do tego stopnia, że w pierwszej chwili lekarka nie poznała,
z kim ma do czynienia – śmiertelna choroba ustąpiła!
Michael – nazwany tak na
cześć sługi Bożego ks. Michaela
McGivneya – urodził się 15 maja
2015 r. Rozpoczął się pięcioletni
proces badania sprawy przez
specjalistów z zakresu medycyny i teologii. Wreszcie uznano,
że medycyna nie jest w stanie
wytłumaczyć tego nagłego
ustąpienia śmiertelnej choroby.
Dlatego w maju 2020 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
przedstawiła papieżowi Franciszkowi dekret o uznaniu cudu
przez wstawiennictwo Czcigodnego sługi Bożego ks. Michaela
McGivneya. Papież podpisał dokument i ogłosił, że beatyfikacja
odbędzie się 31 października
2020 r.
Zdjęcia Rycerze Kolumba

Autorskie dewocjonalia z rękodzielniczej pracowni

Zamów! Książki i dewocjonalia z dostawą do domu

Różaniec
z płatkiem
róży z grobu
św. Jana
Pawła II

Jubileuszowy
różaniec pamiątkowy

100-lecie Cudu nad Wisłą

99,90

Pismo Święte dla młodych
Nowa edycja!
Słynna Biblia z papugą powraca! Znakomicie przyjęta edycja Pisma Świętego (w warstwie
tekstowej Biblia Tysiąclecia), w ilustracyjnej, kolorowej formie z komentarzami i wyjaśnieniami
została wydana pierwotnie z myślą o młodych czytelnikach. Okazało się jednak, że w tysiącach
domów pełni ona z powodzeniem funkcję biblii rodzinnej i równie chętnie z edukacyjnych
komentarzy i wyjaśnień korzystają rodzice i dziadkowie. Gorąco polecamy wszystkim, którzy
chcą odkrywać znaczenie Słowa.

Każdy
różaniec
posiada
certyfikat

24,90

44,90
Wygodne
jutowe
etui

34,90

Wielkie Proroctwo Fatimy
Moje Serce zatriumfuje!

Rodzinna Księga Modlitw

34,90

34,90
19,90

Najświętsze Serce DVD
Głośny film kinowy, którego
dystrybucję w Polsce przerwała
pandemia, teraz będzie można zobaczyć w domu. To pierwsza wielka
produkcja filmowa na świecie, która
przybliża tak żywy w Polsce kult
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
objawień św. Małgorzaty i obietnic,
jakie dostała od Pana Jezusa dla
czcicieli Najświętszego Serca.

29,90

Ksiądz Michael McGivney
DVD

Koronka do krwawych
Łez Matki Bożej

Film przybliżający postać założyciela
Rycerzy Kolumba ks. Michaela
McGivneya. Historia życia niezwykłego proboszcza, który stworzył
największą męską katolicką organizację na świecie. Beatyfikowany
31 października 2020 r.

Niezwykle popularna i skuteczna
modlitwa, którą modlą się już dziesiątki tysiący Polaków. W książce
prócz instrukcji jej odmawiania historia modlitwy, a przede wszystkim
dołączona rękodzielnicza koronka
w wygodnym etui.

Zamówienia telefoniczne:
pon–pt W godzinach 8-16

661 128 006
Koszt wysyłki: 15 zł

Błogosławieństwo domu
„Święta Rodzina”

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 jasno wynika, że nadejście nowej
epoki na tym świecie – epoki panowania
Maryi – jest czymś nieodwołalnym!

Warto, by ta księga była w każdym katolickim domu!
Monumentalne wydanie, z którego każda rodzina może skorzystać w każdym czasie i niemal na
każdą okazję. Dziesiątki scenariuszy rodzinnych modlitw będą pomocą dla wszystkich, którzy
pragną kultywować zwyczaj wspólnej modlitwy domowej. Jest tam więc i propozycja modlitw
przy wigilijnym stole, i z okazji Wielkanocy, wspólnego domowego różańca i drogi krzyżowej,
scenariusz modlitewnego spotkania na okoliczność ślubu, urodzin czy chrzcin, ale i z prośbą
o znalezienie pracy czy zdanie egzaminu...

19,90

Błogosławieństwo domu tradycyjnie wiesza się blisko drzwi
wejściowych. Jest formą modlitwy o Boże błogosławieństwo
dla mieszkańców, dla rodziny,
przychodzących w odwiedziny
i dla całego domu. Warto, by
przywrócić piękny zwyczaj
wieszania
błogosławieństw
w widocznych miejscach naszych mieszkań. Polecamy na
upominki podczas odwiedzin.
Wymiary: 12x22 cm
Oryginalne obrazki na drewnie,
złocone, trwałe, pokryte folią
strukturalną.

24,90

Różaniec
pompejański

ku czci Matki Bożej
Różańcowej

29,90

Przygotowany dla wszystkich, którym droga
jest modlitwa różańcowa, a szczególnie Nowenna Pompejańska. W medaliku tego pięknego
różańca umieszczono słynny wizerunek Matki
Bożej Różańcowej z Pompejów i modlitewne
wezwanie o wstawiennictwo Maryi Pompejańskiej. Różaniec w wygodnym etui-woreczku.

Wyjątkowy różaniec papieski. W jego
łączniku umieszczono płatek róży z grobu
św. Jana Pawła II. Paciorki w kolorze biało-kremowym. Praktyczne etui z herbem Ojca
Świętego. Każdy różaniec posiada certyfikat.
Kupując różaniec, wspierasz budowę sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.

Srebrny różaniec prezentowy
Pokoleniowa pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, sakramentu
małżeństwa i wielu innych uroczystości. Wykonany w całości ze
srebra. Prezentowe etui. Srebro pr. 925, waga: 16 g

Promocja
dla
czytelników
„Dobrych
Nowin”

Srebrny Medalik Chrystusa
Pocieszyciela z inskrypcją

„Jezu, Ty się tym zajmij”
Medalik srebrny, waga ok. 2,5 g, pr. 925,
bez łańcuszka

249,00

69,90

199,00

24,90

Wizje, proroctwa,
przepowiednie

Gdy przychodzą dusze

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego,
iż historia Kościoła pełna jest Bożych wybrańców przepowiadających
przyszłość świata z precyzją, jakiej
pozazdrościć im mogą wybitni futurolodzy. Ta książka opowiada o mis
tykach, którzy mówili o przyszłości
nie dla ciekawości gawiedzi, ale
nieodmiennie po to, byśmy stawali
się lepsi.

Opisane w książce świadectwa
wiernych pokazują, że dusze zmarłych nie tylko przenikają do świata
żywych, prosząc o modlitwę, lecz
także przestrzegają nas przed niebezpieczeństwami, a nawet... ratują
nam życie. Pozycja ta pozwala zrozumieć głębszy sens słów modlitwy:
„Wierzę w świętych obcowanie (...)
żywot wieczny. Amen”.

Pełna oferta
książek na:

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

W łączniku
różańca
umieszczono
płatek róży
z grobu
(ex sepulchrum)
św. Jana Pawła II.

www.rafael.pl

Różaniec-bransoletka św. Rity

Bransoletka-różaniec
z prawdziwych pereł
z Tarczą Najświętszego
Serca Pana Jezusa

Koraliki ze szkła weneckiego. W łączniku zatopiono
płatek róży poświęconej na nabożeństwie ku czci
św. Rity (potwierdzone certyfikatem).

KOD: S0022G

Rękodzielnicza bransoletka z kolekcji „Różańcowy skarb”.
Paciorki z prawdziwych pereł słodkowodnych. Medalik z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Regulowana
długość. Prezentowe etui.

Zamówienia telefoniczne:
pon–pt W godzinach 8-16

Regulowana
długość.
Prezentowe etui.

49,90
39,90

661 128 006
Koszt wysyłki: 15 zł.

Pełna oferta
dewocjonaliów na:

www.sangabriele.pl
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Wspierajmy ewangelizację
z Andrzejem Sobczykiem, prezesem Stowarzyszenia
„Rafael”, rozmawia Małgorzata pabis.

O

Jak to zrobić?

U

żywanie AP+ jest bardzo proste. Najpierw należy wejść
na stronę www.APplus-app.pl
i tam się zarejestrować lub pobrać aplikację na telefon, jeśli
przez telefon robimy zakupy
w internecie (można to też zrobić bezpośrednio w aplikacjach
znajdujących się już na telefonie:

 ppStore lub Google
A
Play). Aby dołączyć do
programu, wystarczy założyć konto, a później dokonywać zakupów w miejscach, których pełna lista
znajduje się w zakładce
„Zrób zakupy”. Na
ten
moment
już ponad

Fot. Bogusław Zdebski

znacza to, że każdy, komu
zależy na wspieraniu dzieł
ewangelizacyjnych, będzie dysponował nowym, zupełnie bezkosztowym sposobem wsparcia

szeroko rozumianej twórczości
i inicjatyw chrześcijańskich.
Dzięki programowi AP+ Wspieram Ewangelizację może wspierać cel, na który sprzedawca,
u którego dokonuje zakupów,
przeznaczy część swoich zysków. A stanie się to już w momencie robienia zakupów, także
tych codziennych.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

H

Halloween

alloween jest obecne w domach
kultury, w szkołach i w przedszkolach. Zwykle łączy się z praktykowaniem
okultyzmu (np. wróżbiarstwa). Zdarza
się, że na takie imprezy zaprasza się „dla
zabawy” zawodowe wróżki oraz innych
okultystów. Dobra zabawa? Nic takiego
się nie dzieje? Szukając odpowiedzi, sięgnijmy do Pisma Świętego, jak i nauczania Katechizmu oraz papieży.
W Księdze Kapłańskiej znajdujemy
wezwanie: „Nie będziecie się zwracać
do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby
nie splugawić się przez nich. Ja jestem
Pan, Bóg wasz!” (19,31). Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia:
„Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana
lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo
odsłaniać przyszłość (por. Pwt 18,10;
Jr 29,8). Korzystanie z horoskopów,

astrologia, chiromancja, wyjaśnianie
przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są
przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi,
a jednocześnie pragnieniem zjednania
sobie ukrytych mocy. Praktyki te są
sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które
należą się jedynie Bogu” (nr 2116).
I dodaje: „Wszystkie praktyki magii lub
czarów, przez które dąży się do pozys
kania tajemnych sił, by posługiwać się
nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad
bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu
zdrowia – są w poważnej sprzeczności
z cnotą religijności. Praktyki te należy
potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do
interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm
często pociąga za sobą praktyki wróż-

Jak w świetle nauki Kościoła
należy postrzegać Halloween?
biarskie lub magiczne. Dlatego Kościół
upomina wiernych, by wystrzegali się
ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani
wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka” (nr 2117).
Jak wyjaśnia emerytowany papież
Benedykt XVI, Halloween to „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które
„promuje kulturę śmierci” i „popycha
nowe pokolenia w kierunku mentalnoś
ci ezoterycznej magii, atakuje święte
i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”. Natomiast papież Franciszek uważa, że należy zakazać „zła”,
jakim jest Halloween. Jest przerażony
rosnącą liczbą opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w Halloween.
Zauważa, że na całym świecie do egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą
o interwencje. Chce więc, aby święto

duchów i upiorów zastąpić bezpiecznym dla dzieci świętem Holyween.
Niebezpieczeństwo Halloween jest
związane również z faktem, że obchody tego święta przybierają często formy inicjacji okultystyczno-magicznych.
Niektóre ofiary takich spotkań przekonują, że następuje tu mechanizm
uwiedzenia i uzależnienia: wróżka,
układając komuś horoskop bądź karty
tarota, przekazuje pewne informacje,
rozbudza ciekawość i przekonuje, że
trzeba ją za jakiś czas odwiedzić, aby
„karty powiedziały więcej”. Pojawia się
tu mechanizm: chwilową, darmową
korzyść spłaca się latami. Byli sataniści
przestrzegają, że nie ma bezpiecznego
Halloween, że jest to święto, na którego
promocji i szczególnemu upowszechnianiu wśród dzieci zależy wyznawcom
Szatana. Tak więc: Jestem katolikiem
– nie obchodzę Halloween!
Ks. Leszek Smoliński

1000 sklepów włączyło się
w ten projekt i są to zarówno sklepy internetowe, jak
i stacjonarne. Pełna instrukcja
i pomoc w użytkowaniu aplikacji znajduje się na powyższej
stronie internetowej.
Jestem pewien, że każdy,
kto raz nauczy się korzystać
z programu, będzie to robił regularnie, bo... jest to naprawdę
proste!

Wiele osób zapyta zapewne, ile to będzie kosztować.
Gdzie jest tzw. haczyk?

N

ajpiękniejsze jest to, że całość jest całkowicie bezkosztowa dla osób korzystających
z programu i aplikacji. AP+ bazuje na korzyściach dla każdej
ze stron: dla sprzedawców,

klientów i organizacji chrześcijańskich. Sprzedawcy mają nowych, lojalnych i świadomych
klientów, klienci wspierają wartościowe dzieła bez choćby
złotówki wydanej dodatkowo,
a organizacje zyskują środki na
swoją działalność.

Jakie sklepy są już powiązane z programem i aplikacją?

L

ista 1000 sklepów i punktów usługowych (takich jak
np. fryzjer czy wulkanizator)
cały czas rośnie. Na ten moment
w programie są już takie sklepy,
dzięki którym można kupić właściwie wszystko! A są to m.in.
Allegro, Lidl.pl, Media Expert,
AliExpress, Booking.com, Pyszne.pl, 4F, RTV Euro AGD, 5.10.15,
KFC, Empik.com oraz setki

mniejszych i lokalnych sklepów. Ich pełny spis znajduje się
w samej aplikacji lub na stronie www.APplus-app.pl. Ważne
jest też to, że jeśli chcielibyśmy, aby do programu dołączył
np. nasz osiedlowy sklep, który
codziennie odwiedzamy, to także jest taka możliwość. Wystarczy zachęcić jego właściciela
do wspierania AP+, który może
zgłosić go na stronie aplikacji
w dziale „Dodaj sklep”.

Jakie dzieła będzie można
wspierać i czy sami będziemy mogli wybrać, na co
chcielibyśmy dołożyć „cegiełkę”?

A

plikacja powstała dla wsparcia medialnych dzieł ewangelizacyjnych, ponieważ to wła-

„Moja wina”

C

Fot. Pixabay

zęsto w rozmowach z kobietami, które kiedyś dokonały
aborcji, słyszę, jak ogromny
żal mają do siebie, a wiele z nich
mówi wprost: „To jest moja wina”.
Nie chcę tu umniejszać udziału kobiety w zabiciu nienarodzonego
dziecka, ale sądzę, że za tym stoi
jeszcze coś. Najczęściej aborcyjny
czyn podyktowany jest nie „światopoglądem” czy nieodpowiedzialnym traktowaniem wartości życia,
ale nieciekawą sytuacją, w której
znajduje się kobieta w stanie błogosławionym. Dopiero ta sytuacja
sprawia, że ona poddaje się presji

śnie one stanowią kluczową rolę
w kulturze, a jednocześnie do
ich powstania potrzeba znacznych nakładów finansowych.
Pierwszymi wspieranymi projektami będą kinowe produkcje
filmowe, m.in. o jedynych uznanych w Polsce objawieniach
maryjnych w Gietrzwałdzie czy
cudzie eucharystycznym w Sokółce, oraz – co ucieszy czytelników – fundusz wydawniczy
„Dobrych Nowin”! Obecnie
trwają prace nad wprowadzeniem do aplikacji innych projektów ewangelizacyjnych. Potrzeb
jest naprawdę wiele, ale mając
nowe sposoby, wierzę, że uda
się konkretnie wspierać osoby
tworzące dzieła ewangelizacyjne. Dzisiejszemu światu jest to
tak bardzo potrzebne!

Dlaczego warto pobrać aplikację i z nią robić zakupy?

M

ocno wierzę, że premiera
aplikacji może być rewolucją w finansowaniu dzieł promujących wartości chrześcijańskie.
Jeśli pewna część kwoty, którą
przeznaczamy na zakupy, wróci
jako wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, to zobaczymy wzrost
jakości i liczby przedsięwzięć
promujących wartości, w które
wierzymy. Coś takiego nigdy
jeszcze nie było możliwe. Trzeba
wykorzystać tę szansę! Bardzo
ważne jest, by każdy z nas korzystał z tej nowej możliwości
oraz – jeśli się da – poprosił o to
pozostałych członków rodziny.

Dziękuję za rozmowę.

ks. Tomasz Kancelarczyk
i decyduje na aborcję. Zadajmy sobie zatem pytanie, kto jest odpowiedzialny za tę presję. Niestety, ale najczęściej ojciec dziecka, jego rodzice,
jej rodzice, czasem cała rodzina
i tzw. „przyjaciele”. Moim zdaniem
należy tu jasno powiedzieć, że w takich okolicznościach to również na
nich spoczywa odpowiedzialność
za czyn aborcji. Sami, nieobarczeni odpowiedzialnością rosnącego
pod sercem kobiety nowego życia,
mogliby zaproponować konkretną pomoc ze swojej strony. Myślę,
że do kręgu winnych za aborcję
czasem należałoby dołączyć także

i tych wszystkich, którzy o niej nie
wiedzieli, bo skoro kobieta w ciąży
nie dała im najmniejszego sygnału
i nie poprosiła o pomoc, to znaczy, że jej otoczenie by go nie
udzieliło, a może prędzej zaszkodziło. Zastanówmy się
teraz, czy ja i ty jesteśmy
tymi, do których można się zwrócić o pomoc,
gdy chodzi o życie nienarodzonego? Osądzimy, czy będziemy próbowali pomóc, starając się tym
samym zapobiec tragedii
aborcji?

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

„1000 sklepów wesprze
ewangelizację dzięki Twoim codziennym zakupom”
– taką informację znalazłam
w mediach. Co to oznacza?

szony za cudowny w 1755 r.,
a koronowany w 1912 r. przez
(dziś już świętego) abp. Józefa
Bilczewskiego.
W odezwie w sprawie tej koronacji abp Bilczewski wspominał o łaskach doznanych przez
tysiące wiernych – „stosach listów, zebranych skrzętną ręką
w osobne księgi umieszczone
w kilku szafach w archiwum
kościoła kochawińskiego”. Było
wśród nich pewnie również
świadectwo z 1818 r., kiedy za
przyczyną Matki Bożej Kochawińskiej cudownego uzdrowienia doznał roczny Albin Dunajewski – późniejszy kardynał,
biskup krakowski.
Gliwickie
sanktuarium,
w którym posługę duszpasterską sprawują jezuici, ustanowione zostało 26 sierpnia br.
w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i jest czwartym
w diecezji. Pozostałe to: Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
w Rudach, Sanktuarium Matki
Bożej w Lubecku oraz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Gliwicach.
Strony przygotował Henryk Bejda

Znaczek z Euzebiuszem

Paulini się cieszą. Jest
z czego. W roku, w którym
świętowana jest 750. roczni
ca narodzin dla nieba zało
życiela tego zakonu – Węgra,
bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia
– jego wizerunek pojawił się
na znaczku Poczty Polskiej.
Założyciel Zakonu Braci
św. Pawła Pierwszego Pustelnika jest wciąż bardzo mało
znany. Znaczek może choć
odrobinę to zmieni. Autorem
projektu znaczka – wydanego
w nakładzie 120 tys. sztuk – jest
Jarosław Ochendzan.

Generał Zakonu
Paulinów o. Arnold
Chrapkowski
(z prawej) z prezesem
Poczty Polskiej
Tomaszem Zdzikotem
odsłaniają planszę
z nowym znaczkiem.

Błogosławiony Euzebiusz
(1200-1270) (węg. boldog Özséb, wym. boldog yzszyjb) był
kanonikiem z Ostrzyhomia
(Esztergom), ówczesnej stolicy Węgier. Został pustelnikiem
na górze Pilis. Pod wpływem
objawień skupił w jednym
zgromadzeniu licznych pus
telników żyjących nad Dunajem. Za patrona obrał żyjącego w Egipcie na przełomie
III i IV w. pustelnika św. Pawła
z Teb, co dało początek zakonowi „białych mnichów”
– paulinów.
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Litania loretańska liczy
już 55 wezwań do Matki Bo
żej. W ciągu ostatniego roku
przybyły trzy: „Matko miło
sierdzia”, „Matko nadziei”
i „Pociecho migrantów”.
„Niezliczone są tytuły
i wezwania, które pobożność
chrześcijańska w ciągu dziejów zastrzegła dla Dziewicy
Maryi, która jest uprzywilejowaną i pewną drogą do spotkania z Chrystusem. Również
w dzisiejszych czasach, naznaczonych niepewnością i zagu-

wysyłka

wezwań

Te

fot. M. Pabis

55

Młot św. Marcina

Relikwii św. Mar
cina – słynnego
biskupa Tours – jest dziś bardzo nie
wiele. Przyczyniły się do tego głów
nie spustoszenia dokonane przez hu
genotów (XVI w.) oraz zwolenników
rewolucji francuskiej (1789-1799).
Zaginął też słynny świętomarcinowy
płaszcz (capella), który przez długi
czas był jedną z największych święto
ści Francji. Do dziś zachował się jed
nak inny przedmiot związany – we
dług tradycji – ze św. Marcinem. To
jego.... młot!
Młot albo też topór św. Marcina
czyli Maleus beati Martini znajduje się
jednak nie we Francji, ale w Holandii,
w muzeum klasztoru św. Katarzyny
w Utrechcie. Kamień – zielonkawy ser-

Mamy najstarszego
papieża w historii!

reklama

fot. Wikimedia Commons, CC 0

spolitej – w Kochawinie (w powiecie stryjskim). Do Polski, do
kolegium jezuitów w Starej Wsi,
został przewieziony w 1944 r.,
a w Gliwicach znajduje się od
1974 r.
Kto jest autorem obrazu
namalowanego na dębowej
desce – nie wiadomo. Legenda
głosi, że ta kopia obrazu Matki
Bożej Śnieżnej została znaleziona w lasku na starym dębie.
Na wizerunku widnieje Matka
Boża z Dzieciątkiem, a napis
pod nimi głosi: „O Mater Dei
Electa Esto Nobis Via Recta”
czyli „O Matko przez Boga
wybrana, bądź nam
drogą prostą”. Obraz został ogło-

fot. Krzysztof Świertok / Jasna Góra

fot. Nomenon, Wikimedia Commons, GNU FDL, CC-BY-SA 4.0, 3.0, 2.5, 2.0, 1.0

To życzenie, ale i tytuł ma
ryjny. Wezwanie Matki Bo
żej Dobrej Drogi nosi nowe
sanktuarium diecezji gliwic
kiej – kościół Matki Boskiej
Kochawińskiej w Gliwicach
(dzielnica Kopernik).
W nowym sanktuarium
czczony jest cudowny obraz
Matki Boskiej Kochawińskiej.
Wizerunek od niemal 400 lat
cieszył się kultem na
Kresach Rzeczpo-

dziczonych znalazł ostatecznie
swą drogę. Znalazł Chrystusa.
Przyjął Jego jarzmo i brzemię.
Nie był tylko «miłosiernikiem».
Stał się jednym z tych, którym
służył. Ich bratem. Szary brat”
– przypomniał zafascynowany
jego osobą Jan Paweł II 12 listopada 1989 r. w homilii podczas
Mszy Świętej kanonizacyjnej
Brata Alberta. I dodał także: „Czy
ten, który – idąc za Chrystusem
– pomagał ludziom dźwigać
się, odzyskiwać ludzką godność i podmiotowość, stawać
się współtwórcami wspólnego
dobra społeczeństwa – nie jest
nam dany jako znak i jako patron tego trudnego przełomu?
(...) Życzę, aby ten święty, który
był dla wszystkich «dobry jak
chleb», dopomógł wszystkim
Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci”. Nowy patronat
to z pewnością kolejny krok do
tego celu. Brat Albert jest także
patronem twórców i autorem
słynnego obrazu Ecce Homo.
hb, episkopat.pl

pentyn – osadzony jest na
drewnianym trzonku okutym,
najprawdopodobniej
już dużo później, w srebro.
Łaciński napis na okuciu przetłumaczyć można jako: „Idole upadają, uderzeni toporem
Marcina. Niech nikt nie wierzy, że
są bogami ci, którzy upadają tak
łatwo”. Tym biskupim młotem – jak
głosi tradycja – święty rozbijał pogańskie świątynie i posągi bożków,
a nawet zdzielił nim samego diabła.
Co ciekawe, nazwa kamienia będącego najważniejszą częścią tego młota wywodzi się od łacińskiej nazwy...
węża (serpens). A wąż kojarzy się raczej
jednoznacznie...

cy). Kiedy został
papieżem, miał 78
lat i „dowodził” Piotrową łodzią przez
Kogo? Benedykta XVI – Józefa osiem lat (od 2005
Ratzingera! Co więcej, „pokonawszy” do 2013 r.). Obecnie
4 września 2020 r. papieża Leona XII, – jako emeryt – przektóry żył 93 lata i 140 dni (od 1810 do bywa w watykań1903 r.), papież emeryt wciąż „śrubu skim klasztorze
je” ten rekord. Stu lat życzymy! Co naj Mater Ecclesiae w Watymniej – oczywiście!
Benedykt XVI urodził się 16 kwietnia kanie.
fot. Grzegorz Gałązka
1927 r. w Marktl am Inn w Bawarii (Niem/East News
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Dobrej i prostej Drogi!

Święty Brat Albert został
oficjalnym patronem wszyst
kich pracowników pomocy
społecznej w Polsce. Kongre
gacja ds. Kultu Bożego i Dys
cypliny Sakramentów zaak
ceptowała nadesłaną w tej
sprawie prośbę .
Trudno o wybór lepszego
patrona niż święty z Krakowa,
którego sam Jan Paweł II nazwał „Apostołem Miłosierdzia”
oraz patronem naszych trudnych czasów i stawiał za wzór
miłości i pomocy świadczonej
bliźniemu. Żyjący na przełomie
XIX i XX w. Adam Chmielowski
był założycielem zgromadzeń
albertynów i albertynek. W powstaniu styczniowym stracił
nogę. Został wybitnym artystą, ale porzucił malowanie, by
– jako tercjarz franciszkański
– żyjąc w krańcowym ubóstwie
poświęcić się pracy na rzecz
najuboższych.
„W tej niestrudzonej, heroicznej posłudze na rzecz najbardziej upośledzonych i wydzie-

th

(1911-2014) była wspania
łą lekarką i misjonarką. Od
1950 r. przez ponad 40 lat
ofiarnie
służyła
chorym
w Ugandzie. Nazywano ją
Matką Trędowatych. W 2018 r.
w plebiscycie miasta Pozna
nia wybrano ją „Poznanianką
stulecia”. W pokonanym polu
pozostawiła m.in. poetkę Ka
zimierę Iłłakiewiczównę oraz
dyrygentkę Agnieszkę Ducz
mal. Teraz może także zostać
świętą Kościoła katolickiego.

łach i parafiach), zachęcając
do podejmowania aktywności
misyjnej. Kilka razy powracała
jeszcze do Ugandy. Do końca
bardzo długiego, trwającego
103 lata życia była lekarzem,
misjonarzem i społecznikiem.
Bardzo cenił ją Jan Paweł II,
a także papież Franciszek.
Od chwili śmierci „Dokty”
wierni regularnie gromadzą się
na Mszach Świętych w intencji
jej beatyfikacji, a na poznańskim Cmentarzu Jeżyckim odmawiają różaniec. Więcej informacji na temat Wandy Błeńskiej
można znaleźć na stronie internetowej: wandablenska.pl.
Innym z Polaków pełniących
posługę wśród trędowatych był
bł. ks. Jan Beyzym SJ, a w gronie
wyniesionych na ołtarze osób
związanych ze służbą zdrowia
znajdują się już m.in. błogosławione Hanna Chrzanowska,
s. Marta Wiecka, s. Alicja Kotowska i ks. Jerzy Popiełuszko. Szanse na beatyfikację mają także
służebnice Boże: s. Maria Magdalena Epstein, Stanisława Leszczyńska i Rozalia Celakówna.

Ziarna miłosierdzia

Brat Albert
od pomocy

bieniem, lud Boży wyczuwa
Kawę można zakupić w ziarpotrzebę pobożnego, pełnego
nach lub zmieloną. To swoista cemiłości i nadziei zwrócenia się
giełka na wsparcie Domu Duszku Niej. Mając za zadanie rozepasterskiego, który dba o pielJak wyjaśnia ks. Mateusz grzymów. „«Kawa z Łagiewnik»
„Kawa z Łagiewnik” to je
znawać ten zmysł ludu Bożeden z pomysłów Sanktuarium Wyrobkiewicz, dyrektor Domu to nasz pomysł na przetrwanie.
go, Jego Świątobliwość Papież
Bożego Miłosierdzia na prze Duszpasterskiego, który działa Gdy pielgrzymów jest mniej, my
Franciszek, uznając wyrażone
pragnienia, postanowił poletrwanie trudnego czasu pan przy Sanktuarium Bożego Miło- nie przestajemy pracować i incić, aby do formularza Litanii
demii. Gdy pielgrzymów jest sierdzia w Krakowie-Łagiewni- spirować innych. U nas cały czas
kach, pochodzące z Wietnamu coś się dzieje i w sferze duchozwanej «loretańską» włączyć
na łagiewnickim wzgórzu
ziarna są w Krakowie wypalane
wez
wania «Mater misericoro około 80 procent mniej, i pakowane w ekologiczne opa- wej, i materialnej. Kawy można
diae», «Mater spei» i «Solacium
można wspomóc to święte kowania specjalnie dla Łagiew- się napić, przybywając do nas,
migrantium»” – napisał w spemiejsce, kupując cegiełkę, nik. „Można je kupić tylko u nas” w naszej restauracji Agape, ale
cjalnym liście kard. Robert
i zabrać ją do siebie. Jeśli jednak
jaką są czarne ziarna.
– zapewnia kapłan.
Sarah, prefekt Kongregacji
ktoś nie może do nas
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
przyjechać, może ją
tQ
Bes ua
Sakramentów.
zakupić i skosztować
Bazylika Bożego
Całkowicie nowe dla Polaw swoim domu, dzieMiłosierdzia
Kraków-Łagiewniki
ków są wezwania, które w języlić się tym wspaniałym
ku polskim brzmią: „Matko nasmakiem z innymi, mydziei” i „Pociecho migrantów”.
śląc o Łagiewnikach
To pierwsze będzie się znaji mając świadomość,
dować po „Matko łaski Bożej”,
że w ten sposób dołoto drugie po „Ucieczko grzeszżyło się swoje ziarenko
nych”. Wezwanie „Matko miłona wsparcie utrzymasierdzia” już w Polsce odmawiania miejsc pracy dla
liśmy, ale po „Matko łaski Bożej”.
osób
zaangażowaWypalana specjalnie
Od tej pory będziemy to czynić
nych
od
kilkunastu
dla restauracji Agape,
po „Matko Kościoła”.
lat
w
funkcjonowanie
która działa przy
Domu Duszpasterskim Sanktuarium
Nowe wezwania w werSanktuarium Bożego
lity on
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
ua Miłosierdzia”
sji łacińskiej Stolica Apostol– podkreBazylika Bożego śla ks. Wyrobkiewicz.
ska wprowadziła w czerwcu
Miłosierdzia
2020 r., a w wersji polskiej obomp
Kraków-Łagiewniki
wiązują one od sierpnia br.
lity

Doktor Wanda Błeńska

18 października w Niedzie
lę Misyjną, a jednocześnie
wspomnienie św. Łukasza,
patrona lekarzy, w katedrze
poznańskiej rozpoczął się
jej proces beatyfikacyjny na
szczeblu diecezjalnym.
Wanda Błeńska urodziła się
i zmarła w Poznaniu. Ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie
drugiej wojny światowej była
żołnierzem Armii Krajowej,
a po wojnie uzyskała dyplom
Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie
w Liverpoolu. W 1950 r. spełniła swoje dziecięce marzenie
– z Wielkiej Brytanii wyjechała
do Buluby nad Jeziorem Wiktorii w afrykańskiej Ugandzie,
poświęcając się leczeniu tamtejszych chorych, głównie trędowatych. Miała pod swoją
opieką tysiące pacjentów. Po
powrocie do Polski w 1992 r.
w wieku ponad 80 lat wykładała w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, spotykała się
z wieloma środowiskami (m.in.
dziećmi i młodzieżą w szko-

fot. Wikimedia Commons, CC 0

Lekarka ciał i dusz
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fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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śmiercią – tym jestem bardziej
pewien, że Boga nie ma. Jestem
ateistą”. W wakacje odwiedziłem
cmentarz, na którym jest pochowany. Nie po raz pierwszy
zatrzymałem się na chwilę modlitwy także przy jego grobie.
Pogrzeb odbył się bez księdza.
Żadnego krzyża, żadnego: „Prosi o Zdrowaś Maryjo”. Został pochowany tak jak żył – bez Boga.
Po ludzku takie osoby otaczamy naszą wdzięcznością
i dziękujemy za nie Bogu. Jed-

Weronika Kostrzewa

O

Radio Plus
fot. arch. W. Kostrzewy

statni dzień października
to dla mnie data dość symboliczna. Zamiast świętości
i przypomnienia o przemijaniu – co
każe na serio potraktować życie
– mamy festiwal żartów ze śmierci, po ulicach chodzą kilkuletnie
kościotrupy i czarownice. Niespełna dwa miesiące później
solenizanta wypiera brodaty
dziadek, światełka i wszystko,
co tworzy „zimowe święta”.
A wraz z nadchodzącą wiosną pojawiają się zajączki
i króliczki, które na pewno
nie niosą zbawienia. Tym
wszystkim sytuacjom towarzyszy często – jakże słuszne
– oburzenie katolików. Trudno
jednak wyobrazić sobie, że nasze oburzenie zniechęci kolejne pokolenia do komercyjnych zabaw. Obawiam się też, że nie skłoni ich
ono ani do zachwytu Uroczystością Wszystkich Świętych, ani do
zapatrzenia w ubogi żłóbek, ani nawet nie doprowadzi do tego,
że prawdziwie rozradują w wielkanocny poranek. Nie widzę innej
drogi niż nasze autentyczne świadectwo i pokazanie, co my, katolicy, mamy. Bale i pochody Wszystkich Świętych, wielkie i radosne
celebrowanie Bożego Narodzenia, w czasie którego przygotowujemy prezenty dla Nowonarodzonego, świętujemy i rozmawiamy
o tym, co wydarzyło się w Betlejem, a do tego Wielkanocna agapa
dla całej rodziny, a może i znajomych, to zupełnie inna liga niż
strój kościotrupa, zimowe święta czy kolorowe króliczki. Ale najpierw my musimy być w tym autentyczni.

potrzeba czegoś więcej. Widać to
dobrze w perykopie o bogatym
młodzieńcu. Kiedy pyta on Jezusa o to, co ma uczynić, żeby mieć
życie wieczne, słyszy: „Zachowuj
przykazania”. „Które?” – dopytuje.
„Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż,
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj
swego bliźniego jak siebie samego”
(Mt 19,17-19). Jezus wylicza przykazania odnoszące się tylko do
bliźnich, co potwierdzałoby to,
że przykazania dotyczące Boga
można pominąć. Nic jednak bardziej mylnego. W dalszej części
tego fragmentu Jezus mówi:
„... idź, sprzedaj, co posiadasz,
i daj ubogim (...) i chodź za Mną”.
A więc ostatecznie i tak wszyst-

ko sprowadza się do bycia blisko
Jezusa i do wiary w Niego. „Kto
uwierzy (...), będzie zbawiony”
(Mk 16,16).
Taka jest nauka Kościoła, choć
on sam nigdy o nikim nie wypowiedział się jak o potępionym.
Jedno jest pewne: odrzucanie Bożych norm i tworzenie sobie własnej hierarchii ważności (a dzisiaj
niestety czyni tak bardzo wielu)
jest dość ryzykowne. Lepiej uszanować to, co Bóg dał, niż układać
sobie życie bez Niego, na własnych zasadach. Nie warto ryzykować, bo gra toczy się o naprawdę
dużą stawkę – o nasze „być albo
nie być” w domu Ojca.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Żyć błogosławieństwami

I

deał człowieka, który pragnie
być uczniem Jezusa, pełnia
jego powołania, zawiera się
w Kazaniu na Górze, którego
sercem jest osiem błogosławieństw. Gdybyśmy zatrzymali
się jedynie na starotestamentalnym Dekalogu, to znaczy,
że ewangeliczne orędzie nie
ma dostępu do naszego serca.
Błogosławieństwa, stanowiące
„konstytucję Królestwa Bożego”, są komentarzem do przykazań Dekalogu i ich pogłębieniem. Aby jednak żyć orędziem
Jezusa, musimy je najpierw poznać, zrozumieć, by następnie
wcielić je w naszą codzienność.
Jezus wyznacza „górną
granicę” naszego duchowego wzrostu i rozwoju ku pełni
świętości: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
Stąd też, jak zauważa bł. Pier
Giorgio Frassati (1901-1925),
nazwany przez papieża Polaka
„człowiekiem ośmiu błogosławieństw”, „nigdy nie powinniśmy wegetować, lecz żyć!”.
Ten, który swoim testamentem
uczynił różaniec, prowadzi nas
do najczystszego źródła, jakim
jest Ewangelia. Spójrzmy więc,
jak błogosławieństwa rozumiał
bł. Frassati (za: bosko.pl).
... ubodzy w duchu.
Wszystko, co możemy posiadać w tym życiu, jest marnoś
cią. Pięknie jest żyć, gdy się
wie, że po tamtej stronie czeka
na nas życie prawdziwe. Któż

mógłby udźwignąć ciężar tego
życia, gdyby nie było nagrody
za cierpienie: wiecznej radości.
... którzy się smucą. Dlaczego mam być smutny? Wiara
jest jedyną radością, jaką człowiek może się nasycić na tym
świecie. W niej jest wartość
każdej ofiary; zresztą nam jako
katolikom dana jest Miłość,
która przewyższa każdą inną.
... cisi. Módl się trochę za
mnie, aby Bóg dał mi żelazną
wolę, która się nie ugnie i nie
sprzeciwi Jego zamysłom...
posiadam, nieszczęsny, wolę
nawykłą, niestety, do ustępstw,
a zatem potrzeba mi modlitwy.
... którzy łakną sprawie
dliwości. Na nas katolikach,
a szczególnie na studentach
ciąży obowiązek kształtowania
siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele: nieustannej
modlitwy, organizacji i dyscypliny, abyśmy w każdej chwili
byli gotowi do czynu, a wreszcie
trzeba ofiary z naszych własnych
uczuć i nas samych, bez tego bowiem nie osiągniemy celu.
... miłosierni. Wokół biednych, nieszczęśliwych widzę
światło szczególne, światło,
jakiego my nie mamy... Jezus
przychodzi do mnie w Komunii
Świętej, a ja Mu się odwdzięczam za to w dostępny mi,
skromny sposób, odwiedzając
Jego biedaków.
... czystego serca. Chciałbym iść prostą drogą, lecz co
chwila potykam się i upadam.

Proszę Cię, módl się za mnie,
abym dotarł do końca swej
męczącej, ale prostej ścieżki
w dniu wyznaczonym przez
Opaczność Bożą.
... wprowadzający pokój.
Rządy dzisiejsze nie podporządkują się napomnieniom
papieża, że prawdziwy pokój
jest w większej mierze owocem
chrześcijańskiej miłości bliźniego aniżeli sprawiedliwości,
przygotowują całej ludzkości
wojenną przyszłość. Katolicy
(...) winniśmy wnosić powiew
dobroci, który może zrodzić
się jedynie z wiary chrześcijańskiej. (...) Pokój nie może powrócić na świat bez Boga.
... cierpiący prześladowa
nie. Wasza przemoc nie może
pokonać siły naszej wiary, ponieważ Chrystus nie umiera... Nie
ten powinien się bać, co pada
ofiarą przemocy, ale ten, co tę
przemoc stosuje. Gdy Bóg jest
z nami, nie ma się czego bać.
Droga ośmiu błogosławieństw to droga szczęścia każdego człowieka. W nich zostało
naszkicowane oblicze Mistrza,
do którego ukazywania w życiu
codziennym jesteśmy powołani
(por. GE 63). Możemy żyć błogosławieństwami tylko wówczas,
gdy pozwolimy się prowadzić
Duchowi Świętemu, który nas
przenika. A „każdy chrześcijanin, na tyle, na ile się uświęca,
staje się bardziej owocny dla
świata” (GE 33).
Ks. Leszek Smoliński

fot. Pixabay

nak jako chrześcijanie musimy
postawić sobie pytanie o to, jak
Pan Bóg na to wszystko patrzy.
Czy aby być zbawionym wystarczy czynić dobro, ratować ludzkie życie, pomagać innym mniej
lub bardziej bezinteresownie?
Czy to naprawdę wystarczy?
Nie będę się bawił w rzecznika Pana Boga, ale na jedną rzecz
z dzisiejszej Ewangelii chciałbym
zwrócić uwagę: na kolejność
przykazań. Jezus najpierw mówi
o przykazaniu miłości Boga, dopiero potem o przykazaniu miłości bliźniego i siebie samego. Nie
odwraca tej kolejności. Możemy
więc zaryzykować twierdzenie,
że samo przykazanie miłości
bliźniego to trochę za mało. Że

fot. Wikimedia Commons

fot. Wikimedia Commons

Jeden z uczonych w Prawie zapytał: «Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest największe?» On
mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”».
eszcze przed wakacjami
odłożyłem na półkę bardzo
ciekawą książkę – wywiad
z pewnym polskim lekarzem,
który w swojej kilkudziesięcioletniej karierze uratował życie
dużej liczbie ludzi. Wielu spośród tych, którzy go znali, uznawało go za autorytet. I trudno
się dziwić. Ale nie pisałbym dziś
o tym, gdyby nie pewien fakt.
Ów lekarz do końca życia był
niewierzący. ,,Im jestem starszy – mówił kilka tygodni przed

Za wiernych zmarłych

Być albo nie być w domu Ojca

Ewangelia

wg św. Mateusza
22,34-40
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Izajasz na otuchę!
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Nie zobaczę już nikogo spośród mieszkańców tego świata.
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to największa w Polsce bezpłatna
gazeta ewangelizacyjna.

„Dobre Nowiny” znajdziesz w kościołach, w szkołach, ale rozdawane są także na targach, zielonych ryneczkach,
w więzieniach, sklepach... Wszędzie tam, gdzie zaniosą je nasi kolporterzy (możesz nim zostać i TY!) oraz Czytelnicy!
Co miesiąc trafia do tysięcy. osób nie tylko w Polsce, lecz także w Szwecji, w Niemczech, na Ukrainie.
■ Piszemy o tym, co piękne i dobre,
co budzi nadzieję. Poruszamy
ważne sprawy Kościoła i Polski.
■ Staramy się być na czasie
i w różnych miejscach.
■ Jesteśmy obecni na rynku
wydawniczym już od 17 lat!
■ Utrzymujemy się z ofiar
darczyńców i mecenasów

Wspieraj
wydawanie największej
bezpłatnej gazety
ewangelizacyjnej
w Polsce

10 zł to
40

wydrukowanych
„Dobrych Nowin”

Dobre Nowiny utrzymują się z datków Czytelników i reklam. Prosimy dołącz
do darczyńców wspierających wydawanie gazety! Dziękujemy za każdy datek!

JAK DOKONAĆ WPŁATY?
◆ w banku/na poczcie za pomocą formularza zamieszczonego poniżej
◆ przelewem na konto:

84 1240 4719 1111 0010 6606 0265

Stowarzyszenie Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
Tytuł: Darowizna na fundusz wydawniczy Dobrych Nowin
◆ szybki przelew zrealizuj przez www.dobrenowiny.pl

25 zł to
100

wydrukowanych
„Dobrych Nowin”

50 zł to
200

wydrukowanych
„Dobrych Nowin”

100 zł to
400

wydrukowanych
„Dobrych Nowin”

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

