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We Mszy Świętej uczestniczyć...
Rozmowa z ks. Krzysztofem Porosło

Błogosławiony
ks. Michael McGivney
Dzieciątko Jezus
w objęciach
świętych
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fot. UIG/EastNews

Choć wokół nas wiele zamętu, krzyku,
niepewności, w cichości serca i pokorze
przygotowujmy się na przyjście Pana.
Bo On Jest i przyjdzie...

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

7555

MAT.RAFAEL.DN

Wyślij SMS pod numer
o treści
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę.

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.

fot. falco, pixabay.com

Dzieciątko Jezus
w objęciach
świętych
W życiorysach wielu świętych można znaleźć opisy ich spotkań z Dzieciątkiem Jezus.
Wielu Boża Dziecina odwiedzała w czasie
Adwentu bądź okresu Bożego Narodzenia.

Święty Ojciec Pio

„Około północy wstałem z łóżka
trochę wystraszony. Korytarz tonął w ciemnościach, które rozpraszało jedynie małe światełko
naftowej lampki.
Kiedy miałem
wyjść z pokoju,
oto przeszedł
przede mną
Ojciec
Pio
cały rozpro-

mieniony, z Dzieciątkiem Jezus
w ramionach. Szedł powoli i odmawiał swe modlitwy. Przeszedł
przede mną, promieniejący od
światła i nawet nie zauważył
mojej obecności. Dopiero po
kilku latach dowiedziałem się,
że 20 września był dniem rocznicy otrzymania przez niego
stygmatów. Jak widać nawet wizja Dzieciątka Jezus jest związana ze stygmatami, a zatem również z męką Jezusa” – napisał
w książce Kilka uwag o życiu Ojca
Pio i moim długim z nim pobycie.

fot. Web Gallery of Art/Wikimedia Commons

Wizja
To wydarzenie miało miejs
św.
Feliksa
ce w San Giovanni Rotondo
z Cantalice, mal.
w Wigilię 1922 r. Opisała je Lucia
Carlo Ceresa
Iadanza, duchowa córka św. Ojca
Pio. Tamtego pamiętnego dnia
kobieta oczekiwała na Pasterkę,
odmawiając różaniec.
Włoszka opisywała, że Ojciec
Pio schodził na Mszę Świętą do
zakrystii wewnętrznymi schodami. W pewnym momencie zatrzymał się, gdyż... w świetlistej
aureoli pojawiło się Dzieciątko
Jezus. Zatrzymało się w ramionach stygmatyka, którego oblicze zaczęło promieŚwięty Feliks
niować. Po kilku chwilach
z Cantalice
widzenie znikło i Ojciec
Inny włoski zakonnik,
Pio zszedł odprawić Eużyjący w XVI w. św. Feliks,
charystię.
także spotkał się z Bożą
Nie było to jedyne
Dzieciną. Ten brat zakonspotkanie świętego
ny – kapucyn bardzo luz Bożą Dzieciną. Spobił czas Bożego Narodzenia
tykał się on z małym
i przez długie tygodnie się do
Jezusem wielokrotniego przygotowywał. Zawsze
nie. W Dzienniku o.
w Adwencie wykonywał samoAgostino da San Mardzielnie szopkę bożonarodzeco in Lamis czytamy,
niową. Kiedy nadchodził długo
że pod koniec 1911 r.
wyczekiwany dzień Bożego Nastygmatykowi ukazarodzenia, św. Feliks klękał przed
ło się Dzieciątko Jezus
szopką i długo się modlił. Ze łzaokryte ranami ukrzyżomi w oczach przez wiele godzin
wania: na dłoniach, stopowtarzał tylko jedno słowo:
pach i piersi. W czasie wi„Jezus”.
dzenia mistycznego Ojciec
Pio mówił: „Mój Jezu, mój
„To daremne chcieć opowiedzieć, z jakim uczuciem Ojciec Pio świętuje Boże Na
Jezu, dlaczego jesteś taki
rodzenie. Myśli o tym i liczy dni, które dzielą go od jednego Bożego Narodzenia
mały?... powiedz mi... zbliż
się do mnie... Umiesz módo drugiego, już od dnia następnego po święcie. Dzieciątko Jezus ma dla niego
wić? Jesteś taki mały...”.
szczególne znaczenie. Wystarczy, że usłyszy dźwięk pastorałki, kolędy, a już jego
O innym wydarzeniu
duch unosi się wysoko jak w ekstazie” (fragment Dziennika o. Ignazio de Ielsi,
zaświadczył o. Raffaprzełożonego klasztoru w San Giovanni Rotondo).
ele z Sant’Elia w Pianisi:
fot. o. Constantino Capobianco, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0
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Matka Boża radzi

Drodzy Czytelnicy!

Jak dobrze przeżyć
Adwent?

To już ostatni numer „Dobrych Nowin” w tym roku, który dla każdego z nas był zapewne bardzo trudny. Udało się nam jednak przetrwać, a to dzięki pomocy bardzo wielu z Was.
Dziś za każdy gest życzliwości, za dary materialne i duchowe składam
Wam w imieniu całego zespołu „Dobrych Nowin” serdeczne „Bóg zapłać”.
Jeśli Bóg pozwoli, zobaczymy się po raz kolejny pod koniec stycznia 2021 roku.
Drodzy Przyjaciele!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim, Wydawcy oraz Redakcji
„Dobrych Nowin” życzę, by Boża Dziecina przyniosła Wam pokój, miłość i radość. By maleńki Jezus
zagościł w Waszych domach i sprawił, że serca nas wszystkich staną się otwarte na Boga...
Niech Boże Dziecię błogosławi Wam w całym 2021 roku!
„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą...”.
Pewnego dnia jeden z braci widział, jak św. Feliks modlił
się przed obrazem Matki Bożej.
Ze wszystkich sił prosił Ją, by
zechciała choć na kilka sekund
dać mu na ręce małego Jezusa.
Maryja wysłuchała tej niezwykłej prośby – nagle obraz jakby
ożył, a sama Matka Boża podeszła do Feliksa i podała mu Dzieciątko Jezus. W tym momencie
kapucyn przytulił Je do siebie
i z wielkim wzruszeniem trzymał Je w objęciach.

mal. Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, fot. Web Gallery of Art / Wikimedia Commons
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Małgorzata Pabis

ją o pomoc, nie odejdzie z tego
świata bez przyjęcia Pana Jezusa
do serca. I kiedy lekarze zupełnie zwątpili w powrót chorego
do zdrowia, w nocy przyszła do
niego w wielkiej jasności św.
Barbara z dwoma aniołami
i przyniosła mu Komunię Świętą. Chwilę
potem Stanisław
doświadczył też
drugiej
wizji
– Matka Boża
z Dzieciąt-

kiem Jezus pochyliła się nad nim
i złożyła mu w ramiona Dzieciątko, które go uzdrowiło z choroby.
Maryja upomniała Stanisława,
aby dotrzymał ślubu i wstąpił
do jezuitów. Rano
św. Stanisław
Kostka wstał
zupeł nie
zdrowy.

Stanisław Kostka

Niezwykłe spotkanie z Bożą
Dzieciną przeżył także polski
święty – Stanisław Kostka. Gdy
w grudniu 1565 r. zachorował, właściciel posesji, w której mieszkał, nie życzył sobie
w swoim domu wizyt księży
katolickich (był luteraninem).
Wówczas w nocy Stanisław
miał wizję. Ukazał mu się szatan
w postaci srogiego, ogromnego
psa. Trzy razy na niego napadał,
ale za każdym razem Stanisław
z wielką wiarą i ufnością czynił
znak krzyża, modląc się o pomoc. Młodzieniec odpierał
pokusę, ale dręczyła go myśl,
że umrze bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Po
wygranej potyczce przystąpili do niego aniołowie i mu
usługiwali.
Młodzieniec usilnie
prosił o pomoc św. Barbarę. Kilka dni wcześniej, w jej wspomnienie
przypadające na 4 grudnia, czytał jej żywot
i wówczas dowiedział
się, że ma ona dany taki
przywilej, że kto prosi

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

Ś
fot. British Museum / Wikimedia Commons
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Św. Stanisław Kostka,
ryc. Alexander Voet the Elder
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.

więta Siostra Faustyna
w swoim Dzienniczku za
pisała pod datą 29 listopada
1936 r. takie słowa: „Mat
ka Boża pouczyła mnie, jak
się przygotować mam do
Święta Bożego Narodzenia.
Widziałam Ją dziś bez Dzie
ciątka Jezus. Powiedziała
mi: «Córko moja, staraj się
o cichość i pokorę, aby Jezus,
który ustawicznie mieszka
w sercu twoim, mógł wy
począć. Adoruj Go w sercu
swoim, nie wychodź z wnę
trza swego. Uproszę ci, córko
Moja, łaskę tego rodzaju ży
cia wewnętrznego, abyś nie
opuszczając wnętrza swego,
na zewnątrz spełniła wszel
kie obowiązki swoje jesz
cze z większą dokładnoś
cią. Ustawicznie przebywaj
z Nim we własnym sercu,
On ci będzie mocą; ze stwo
rzeniami utrzymuj [kontakt]
o tyle, o ile konieczność
i obowiązek twój tego wy
maga. Jesteś mieszkaniem
miłym Bogu żywemu, w któ
rym On ustawicznie z miłoś

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

cią i upodobaniem przeby
wa, a żywa obecność Boża,
którą odczuwasz w sposób
żywszy i wyraźny, utwierdzi
cię, córko Moja, w tym, co
ci powiedziałam. Staraj się
do dnia Bożego Narodzenia
tak postępować, a później
On ci sam da poznać, w jaki
sposób przestawać i jedno
czyć się z Nim będziesz»”
(Dz. 785).
Maryja daje nam cztery
rady na cztery tygodnie Ad
wentu. Warto w tym czasie
zastosować się do tego, co
mówi nam Matka i w kolej
nych tygodniach pracować
nad sobą:

• Tydzień pierwszy
– cichość i pokora
• Tydzień drugi
– adoracja i wierność
obowiązkom
• Tydzień trzeci
– przebywanie z Bogiem
• Tydzień czwarty
– czujność w kontakcie
ze światem

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

listopad-grudzień 2020

fot. M. Pabis

We Mszy Świętej uczestniczyć...

Z ks. Krzysztofem Porosło,
duszpasterzem
akademickim, rozmawia
Małgorzata Pabis.
Proszę Księdza, chodzić na Mszę
Świętą, czy nie chodzić? Wielu biskupów wydało znów dekrety, które
zwalniają nas z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej...
Dekret jest jakąś formą sankcjonującą pewne kwestie, pomagającą podjąć
pewną decyzję sumienia. Ostatecznie –
jeśli chodzi o uczestnictwo w niedzielnej
Mszy Świętej – zawsze to jest jednak kwestia własnego sumienia. Jeżeli są takie
obiektywne przyczyny, dla których miałbym na nią nie pójść, to nie popełniam
grzechu ciężkiego. Na przykład choroba
jest taką przyczyną albo lęk związany
ze stanem zdrowia własnym czy innych
osób. Nie potrzeba do tego tak naprawdę dekretu, tylko we własnym sumieniu
można tę decyzję podjąć i nie popełnia
się wtedy grzechu ciężkiego.
Grzech ciężki jest związany ze świadomym i dobrowolnym zignorowaniem Mszy
niedzielnej, z niepójściem na nią z lenistwa,
z pragnienia nieoddawania czci Panu Bogu,
nieświętowania niedzieli. Wtedy popełnia
się grzech. Nie wtedy, kiedy te przyczyny
niemożliwości uczestnictwa w niedzielnej
Mszy Świętej są obiektywne.

Ale widzimy teraz, że liczba ludzi
w kościołach jest znacznie mniejsza. Czy to nie jest tak, że pandemia pomaga nam się łatwo rozgrzeszyć z tego, żeby nie pójść do
kościoła?
Może tak być. To znaczy ktoś może tak
interpretować dekret, ale to już jest kwestia własnego sumienia. Tego się nie da
w żaden inny sposób określić. Tylko każdy
we własnym sumieniu jest w stanie powiedzieć, czy faktycznie przeżywa lęk przed
pójściem na Mszę, czy podejmuje taką

decyzję, żeby chronić swoich najbliższych
i uważa, że nie powinien pójść, czy jest to
tylko jakaś próba usprawiedliwienia własnego lenistwa czy własnej niewiary.

Ale jednocześnie trzeba powiedzieć,
że Msza Święta, którą oglądamy
w telewizji czy w internecie, to nie
jest to samo, co uczestnictwo fizyczne we Mszy Świętej...
Tak, oczywiście. Nawet gdzieś nam
się wkradło takie mówienie, że uczestniczyłem we Mszy Świętej przez telewizor
czy przez internet. Natomiast jest to, poprawnie mówiąc, uczestnictwo czy oglądanie transmisji Mszy Świętej, natomiast
nie sama Msza Święta.
Oczywiście wzbudzajc akt wiary, można przyjąć Komunię Świętą duchowo
przez właśnie akt wiary i miłości w stosunku do Jezusa Eucharystycznego,
z którym chcę się zjednoczyć. Kiedy nie
mam obiektywnej możliwości przyjęcia
Go w Komunii Świętej sakramentalnie, to
mogę przyjąć Komunię duchową i może
to być zjednoczenie z Chrystusem równie
owocne jak Komunia sakramentalna. Natomiast uczestnictwo w transmisji nigdy
nie będzie uczestnictwem realnym, prawdziwym w liturgii celebrowanej.
Równocześnie trzeba mieć świadomość, że ograniczenia, które mamy,
uniemożliwiają obiektywnie wszystkim
osobom uczestnictwo we Mszy Świętej.
Biorąc pod uwagę chociażby Kolegiatę
św. Anny, w której posługuję – u nas na
Mszach Świętych wieczornych mamy zazwyczaj ok. 600-700 osób. W chwili obecnej może być 125 osób. W naturalny sposób ta liczba osób, które mogą na tę Mszę
Świętą przyjść, jest dużo, dużo niższa.

A jak jest z Komunią Świętą, bo zrodził się spór: na rękę czy do ust. Jedni uważają, że ci przyjmują godnie,
inni że nie. Jak zatem przyjąć Komunię Świętą godnie?
Przede wszystkim do godnego przyjęcia Komunii Świętej potrzebny jest stan
łaski uświęcającej. Sobór Trydencki bardzo mocno podkreśla, że godne przyjęcie
Komunii Świętej to przyjęcie jej w wierze
i miłości wobec Chrystusa Eucharystycznego, czyli żeby przyjąć Komunię godnie,
muszę wierzyć w to, że to jest prawdziwe
Ciało i Krew mojego Pana. Z miłości do
Niego chcę właśnie przeżyć zjednoczenie
z Nim. To zjednoczenie pociąga za sobą
również konsekwencje... Jednym z owoców Komunii Świętej jest budowanie Kościoła, czyli zjednoczenie też między nami
wierzącymi, którzy do Komunii przystępujemy. I dla mnie jest jakimś bardzo niepokojącym zjawiskiem sytuacja, w której
Komunia Święta staje się znakiem podziału i jakiegoś też wzajemnego niszczenia
siebie czy wyzywania siebie – w tych akcjach bardzo często aż po takie argumenty się sięga: oskarżanie innych o brak wiary, bałwochwalstwo wręcz czy profanację.
A Komunia Święta jest również budowaniem jedności między nami wierzącymi.
Kościół w swoim prawodawstwie liturgicznym reguluje kwestię przyjmowania
Komunii Świętej. Jeśli chodzi o postawę
ciała, to Komunię można przyjąć albo na
stojąco, wcześniej przyklękając, albo na
klęcząco i określając sposób przyjęcia,
czyli albo do ust albo na rękę.
Nie chcę się tu bawić w lekarza specjalistę od wirusologii, który miałby odpowiedzieć, który sposób przyjęcia Komunii
Świętej jest w czasach pandemii lepszy
albo gorszy, który naraża mniej albo bar-

dziej. Staram się szukać takich odpowiedzi
dla siebie samego od strony medycznej.
Na chwilę obecną spotykam się z wykluczającymi się wręcz analizami i ocenami.
Wobec tego podstawową sprawą, do której każdy ksiądz powinien się podporządkować, jest prawodawstwo liturgiczne
mówiące o jednej i drugiej formie udzielania Komunii Świętej. Wierny jest osobą
wybierającą, w jakiej formie pragnie przyjąć Komunię, a jako ksiądz mam udzielić
mu Komunii Świętej w tej formie, o którą
on prosi.
Ze strony księży jest dużym nadużyciem, kiedy kapłan odmawia udzielenia
Komunii Świętej w którejkolwiek z form.

A jeśli chodzi o wiernych – jak podejść do postawy: jeśli mam przyjąć
Pana Jezusa na rękę, to nie przyjmuję wcale?
Powiem szczerze, że w praktyce spotkałem się z inną sytuacją, w której księża
nie udzielali Komunii Świętej na rękę. Ludzie pytali mnie, co mają zrobić, jeśli są
w sytuacji, w której nie mają możliwości
w swojej parafii przyjęcia Komunii na rękę.
Moja odpowiedź zazwyczaj jest taka, że
radzę, aby porozmawiać z księdzem, choć
oczywiście ktoś powie, że to może jest trochę utopijne, bo jeżeli on podejmuje taką
a nie inną decyzję, to znaczy, że raczej nie
zmieni swojego zdania.
Zawsze też od strony czysto prawnej
taka osoba ma prawo zgłosić i powinna
zgłosić do biskupa nadużycie ze strony
księdza, który nie powinien ani jednej,
ani drugiej formy zabronić.
Inna sprawa, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, w których naprawdę jesteśmy w stanie pójść do innego kościoła,
gdzie czyjeś sumienie nie będzie łamane.
Natomiast zawsze jest pytanie, jaka jest
moja motywacja.
Użyła Pani takiego przykładu, który
jest związany ze środowiskami mówiącymi, że nigdy nie przyjmą Komunii na
rękę. Jeżeli za czyjąś postawą tak naprawdę stoi jakaś ideologia, a nie nauczanie
Kościoła, to jest to niepokojące. Powinno
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się wtedy przemyśleć to i zobaczyć, jak
to wygląda od strony historycznej i teologicznej, od strony prawodawstwa kościelnego. Mówić, że Kościół pozwala na
formę, która jest profanacją, jest bardzo
dużym atakiem w stosunku do wszystkich papieży po kolei. Żaden z papieży
w ostatnich czasach – ani Jan Paweł II, ani
Benedykt XVI, ani Franciszek nie znieśli
tej formy Komunii Świętej. Jest to więc
po prostu jawna forma nieposłuszeństwa
względem Ojca Świętego.

ce. Pierwsze jest takie, kiedy osoba w ogóle nie patrzy na dłonie, czy nie ma tam
jakiejś cząstki, tylko od razu jakby wręcz
trochę je otrzepuje. Natomiast drugie też
jest niepokojące z punktu widzenia higieny i panującej sytuacji pandemicznej, kiedy ktoś w ramach niby pobożności zlizuje
dłoń – jednak takie postępowanie jest nieuzasadnione, tzn. nie ma takiej potrzeby –
wystarczy zobaczyć na dłoni, czy nie ma
jakiejś widzialnej cząstki.
W Kolegiacie św. Anny przypominamy ludziom, że zanim przystąpią do Komunii Świętej na rękę, to należy dokonać
dezynfekcji dłoni, żeby ręce, które dotykały ławki, ubrania, były od strony higienicznej bezpieczne.

Jesteśmy jednak przyzwyczajeni do przyjmowania Komunii do
ust, natomiast w pewnym sensie
przyjmowanie jej na rękę jest nową
formą. Na co powinniśmy zwrócić
Zapytam jeszcze o spowiedź, bo
uwagę?
Myślę, że powinna zostać przeprowa- w poprzednim dekrecie była też
dzona w parafiach katecheza związana mowa o spowiedzi i o żalu doskoz przyjęciem Komunii Świętej na rękę, aby nałym. Dziś wiele osób powołuje się
na to i w ten sposób usprawiedliwia
wyjaśnić pewne jej elementy.
Po pierwsze, należy przyjmować Ko- niejako swoją nieobecność przy konmunię Świętą w obecności księdza. Cza- fesjonale...
sami są takie sytuacje, że ktoś przyjmuje
Komunię Świętą, bierze na rękę i odchodzi od księdza. To jest trudna sytuacja,
bo ksiądz musi upominać, prosić, zatrzymywać tę osobę, żeby mieć pewność, że
ta osoba przyjęła Komunię. Drugim elementem jest to, co Ojcowie Kościoła piszą
w kwestii Komunii na rękę, żeby stworzyć
z dłoni tron, na który będzie złożona Komunia Święta. W praktyce obserwuję takie sytuacje, w których ludzie przyjmują
Komunię na jedną rękę, tak jakby wyciągają jedną dłoń i proszą o Komunię, albo
jeszcze gorsza sytuacja, kiedy niejako wyciągają Hostię palcami z moich palców. To
nie jest właściwy sposób przyjęcia Komunii Świętej na rękę – powinniśmy stworzyć
z obu dłoni swego rodzaju tron w ten sposób, że prawą dłoń podkładamy pod lewą,
na lewą dłoń przyjmujemy Komunię, żeby
prawą dłonią potem wziąć w palce Hostię
i włożyć ją do swoich ust.
Trzecim elementem jest zwrócenie
uwagi na to, czy na rękach nie została jakaś cząstka konsekrowanego chleba. Jeżeli została jakaś widzialna partykuła, czyli
widzialna cząstka, to osoba przyjmująca
Komunię powinna ją też delikatnie palcem zebrać i spożyć. Tutaj też z praktyki
udzielania Komunii Świętej na rękę zauważamy dwa zjawiska – oba niepokoją-

Znów oddzieliłbym tu kwestię teologiczną
od kwestii praktycznej. Na poziomie teologicznym to prawda, że można wzbudzić
w sobie pragnienie żalu doskonałego, które
ma moc zgładzenia grzechów tak jak i można wzbudzić w sobie akt wiary i miłości,
którego owocem właśnie jest zjednoczenie
z Chrystusem jak w Komunii Świętej, czyli
tzw. Komunia duchowa.
Ale Chrystus Pan doskonale wiedział,
że my jesteśmy jednością ciała i duszy – nie
jesteśmy tylko bytem duchowym – wobec
tego potrzebujemy, po pierwsze, znaków
sakramentalnych, a po drugie, pewnej
obiektywizacji naszych doświadczeń religijnych. Ta obiektywizacja dokonuje się właśnie przez sakramenty. Właśnie z racji tego,
że nie jesteśmy pewni w swojej subiektywności tego, czy mój akt żalu jest aktem doskonałym czy niedoskonałym, nie jesteśmy
w stanie określić tego, czy moja wiara i moja
miłość w stosunku do Jezusa Eucharystycznego jest faktycznie taka głęboka i wystarczająca do Komunii duchowej.
Dostajemy więc obiektywny znak
sakramentalny – jest mi udzielona Komunia, zostaje nade mną wypowiedziane słowo rozgrzeszenia w sakramencie
pokuty, żebym miał taką pewność, że
wychodząc po liturgii czy wychodząc
po uczestnictwie w jednym czy drugim
fot. M. Pabis
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sakramencie, faktycznie została mi udzielona łaska, którą ten sakrament oznacza.
Dlatego byłbym bardzo ostrożny
w takim zbyt łatwym, zbyt szybkim powiedzeniu sobie, że ja już mogę tylko
czysto duchowo łączyć się z Chrystusem.
Jest takie piękne zdanie kard. Josepha
Ratzingera, że ilekroć człowiek próbuje
pokazać Panu Bogu czystego ducha, tylekroć pokazuje mu zjawę. To znaczy po
prostu, że nie jesteśmy czystym duchem,
wobec tego też potrzebujemy tego zakotwiczenia w naszej cielesności, materialności, potrzebujemy sakramentów. Chrystus, ustanawiając je, dał nam dostęp do
swojego ciała, które znowu jest źródłem
dostępu do Jego bóstwa, do Jego mocy,
do życia Bożego, które nam jest udzielane właśnie przez te znaki sakramentalne.
Nie rezygnujmy więc z tego porządku.
Trzeba zachować daleko posunięty zdrowy rozsądek, ostrożność.
Myślę, że to jest takie wyzwanie i dla
wiernych, i dla księży – z naszej strony
wezwanie do dyspozycyjności, szczególnie np. teraz w posłudze konfesjonału, do
organizowania takich możliwości. Może
trzeba zwiększyć liczbę Mszy Świętych
w kościołach czy liczbę dyżurów w konfesjonałach, organizować dobrą katechezę. Myślę, że tego dzisiaj bardzo potrze-

bujemy – dobrej katechezy, zdroworozsądkowej, która nie generuje magicznej
religijności. Czas pandemii pokazał nam,
jak bardzo nasze myślenie o Bogu i religii
jest magiczne.
Kolejna rzecz, która dla księży jest
wyzwaniem, to stwarzanie maksymalnie
bezpiecznych warunków, żeby faktycznie wierni mogli korzystać z posługi sakramentalnej przy takim obiektywnym
zmniejszaniu ryzyka. Niektóre parafie
stanęły już na wysokości zadania i to zorganizowały.

A przed świeckimi?
Myślę, że trzeba w sobie lęk, który się
pojawia, zobiektywizować i zrównoważyć. Zobaczyć, że jeżeli jestem w stanie
pójść do sklepu, do pracy, spotkać się
ze znajomymi, to może i jestem w stanie pójść do kościoła. Myślę, że warto
sobie postawić pytanie, czy pójście na
Mszę Świętą jest ryzykiem większym niż
normalne funkcjonowanie i czy mój lęk
faktycznie mnie paraliżuje, czy nie jest
wymówką, prostym sposobem na powiedzenie „nie” uczestnictwu we Mszy
Świętej. Ale tu wtedy pojawia się pytanie o to, jaką mam relację z Panem Bogiem. Kim On jest dla mnie i na ile zależy mi na budowaniu z Nim relacji.

r e k l a m a
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wać to, co w sercu swoim noszą
i o co proszą” – mówił w rozmowie na łamach „Dobrych Nowin”
metropolita lwowski, również
Rycerz Kolumba.
Postulatorzy procesu podkreślają, że nowy błogosławiony
może być przede wszystkim patronem wszystkich duszpasterzy
zatroskanych o los swoich wiernych. Kardynał Tobin zaznaczył
to również w swojej homilii. „Papież Franciszek naucza, że parafia zachowuje swoje znaczenie
jako narzędzie Ewangelii, jeżeli
«utrzymuje kontakt z rodzinami
i z życiem ludu». Życie błogosławionego ks. McGivneya jest ilustracją tego niezwykle bliskiego

Michael Schachle, chłopiec uzdrowiony za przyczyną bł. Michaela McGivneya, wnosi w czasie Mszy Świętej beatyfikacyjnej do prezbiterium relikwie nowego błogosławionego.

Wspólnota Rycerzy Kolumba
na całym świecie dziękuje Bogu
za włączenie swojego założyciela
w poczet błogosławionych Kościo
ła. Dziękczynne Msze Święte odpra
wiane są we wszystkich państwach,
w których działają Rycerze. 8 listo
pada na Jasnej Górze również pols
cy Rycerze Kolumba składali dzięki
w czasie Eucharystii sprawowanej
przez swojego Kapelana Stanowe
go abp. Wacława Depo, metropolitę
częstochowskiego.
„Poprzez swoją służbę kapłańską
troszczył się o godność i jedność
w rodzinach, zwłaszcza imigrantów,
będąc sam znakiem miłosierdzia Bożego. Organizował działania, które
kształtowały braterską wspólnotę”
– powiedział duchowny w homilii
wygłoszonej w kaplicy Cudownego
Obrazu. – Widząc zagrożenia idące
od wielu tajnych, antykatolickich organizacji, które odciągają od wiary
katolickiej mężczyzn za cenę awansu społecznego i zawodowego, za-

Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy, przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce, czyta w czasie
Mszy Świętej dziękczynnej sprawowanej przez abp. Wacława
Depo, Kapelana Stanowego,
w Kaplicy Cudownego Obrazu
na Jasnej Górze, 8 listopada.

łożył w 1882 r. organizację dla katolickich mężczyzn: Rycerzy Kolumba.
Ich pierwszym zadaniem było stawanie w obronie wiary, dobra i godności rodziny (...)” – dodał.
Arcybiskup zaznaczył, że beatyfikację i cud, który do niej doprowadził, należy rozumieć jako czytelne
znaki dane współczesnemu światu.
„Przyjmujemy z wdzięcznością wobec Boga dar jego beatyfikacji, odczytując znaki Bożej opatrzności dla
naszego trudnego czasu. Dostrzegamy również, że Bóg tak jak powołał
ks. Michaela, tak powołuje i nas,
byś
my byli prawdziwymi świadkami jego miłosierdzia w świecie
– podkreślił. – Odczytujmy dobrze
również w naszej polskiej rzeczywis
tości, że po 130 latach od śmierci
ks. McGivneya Pan Bóg potwierdził
jego świętość cudem uzdrowienia
nienarodzonego dziecka w łonie
matki ze śmiertelnej choroby. Czy to
nie jest znak Boga dla współczesnego świata?” – pytał zgromadzonych.

fot. Rycerze Kolumba

fot. Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba dziękują
na Jasnej Górze

Na zakończenie uroczystości
Delegat Stanowy Krzysztof Zuba,
przywódca polskich Rycerzy, zawierzył Zakon Matce Bożej Częstochowskiej. „Maryjo, wspieraj nas,
abyśmy zainspirowani przykładem
bł. ks. Michaela McGivneya kroczyli naprzód z odnowionym duchem
miłosierdzia, abyśmy również byli

błogosławieństwem dla tych,
których spotykamy i abyśmy
każdego dnia realizowali Zasady zaproponowane przez
bł. ks. Michaela, a więc: Miłosierdzie, Jedność,
Mikey stoi przy figurze
Braterstwo i Patriobł. ks. Michaela McGivneya ustawionej w jego
tyzm”.
rodzinnym domu.

kontaktu kapłana z rodzinami
i życiem swoich parafian – powiedział i podkreślił: – Parafia ks. Michaela nigdy nie ograniczała się
do nazwisk wpisanych w parafialnych księgach. Nieobce mu były
więzienia i szpitale”. Przedstawiciel Ojca Świętego zaznaczył, że
ks. McGivney „był budowniczym
mostów i stronił od murów”.
„Chociaż ks. McGivney był doskonałym uczniem, zanim jeszcze
otworzył książkę do teologii, pracował w fabryce, gdzie na własne
oczy zobaczył trudności, z jakimi
mierzyli się jego współpracownicy. Jako duszpasterz mógł zatem
«pachnieć owcami»” – podkreślał
kard. Tobin.

„Wierzymy, że zrządzeniem
Opatrzności jest fakt, iż beatyfikacja ks. McGivneya przypadła na
ten sam miesiąc, w którym Ojciec
Święty ogłosił swoją wspaniałą
encyklikę o braterstwie i przyjaźni
społecznej Fratelli Tutti” – powiedział na zakończenie uroczystości
Carl Anderson, Najwyższy Rycerz.
„Papież pisze w niej, «że każdego
dnia stajemy przed wyborem: czy
być miłosiernymi Samarytanami,
czy też obojętnymi podróżnikami».
Wiemy, jaką decyzję podjął błogosławiony ks. Michael McGivney
i wiemy, jaką decyzję podjęły miliony Braci Rycerzy, idąc za jego przykładem” – podkreślał przywódca
międzynarodowej wspólnoty.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Ich zasadami
są: miłosierdzie, jedność,
braterstwo i patriotyzm.
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 tysięcy członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji.
Ich krajowym duszpasterzem,
Kapelanem Stanowym, jest
metropolita częstochowski
abp Wacław Depo.
Więcej o ks. McGivneyu
na stronie: www.mcgivney.pl.

Arcybiskup Mokrzycki, metropolita lwowski, z rodziną
Schachle po zakończeniu Mszy Świętej beatyfikacyjnej.

Cud za przyczyną ks. Michaela McGivneya

Idź, syn twój żyje!

Papież
Franci
szek zatwierdził cud
za przyczyną ks. McGiv
neya – uzdrowienie
dziecka, które we
dług lekarzy miało
przyjść na świat mar
twe. W czasie czuwa
nia przed beatyfikacją
Daniel Schachle, ojciec
dziecka i Rycerz Kolumba,
opowiedział historię tych
cudownych narodzin.
To nie przypadek, że
w czasie, gdy atakowana
jest rodzina i ojcostwo,
atakowane jest samo prawo człowieka do życia,
pociesza nas wyniesienie
do chwały ołtarzy naszego
Założyciela ks. McGivneya
i cud, który dokonał się za
jego wstawiennictwem.
(...) Myślę, że gdy podzielę się moją historią, zrozumiecie, co mam na myśli.
Pod koniec 2014 r. dowiedzieliśmy się, że nasz syn
urodzi się z zespołem Dow
na. Nie przeszkadzało nam
to. Wiedzieliśmy, że jest to
ogromne błogosławieństwo dla
naszej rodziny. Wkrótce potem lekarze

przedstawili nam diagnozę, która mówiła o śmiertelnym obrzęku płodu. Lekarka
(która zapewniła nas, że została wychowana w rodzinie katolickiej), powiedziała nam, że mamy dwie opcje: „przerwać
ciążę” teraz lub poczekać, aż dziecko
umrze. Powiedziała też, że „przerwanie
ciąży” jest w porządku, ponieważ tak naprawdę nie byłaby to aborcja – przecież
nie było nadziei, że dziecko przeżyje.
Byliśmy zdruzgotani. Pamiętam, że
usiadłem na krześle w swoim pokoju
i przeżyłem swoją Agonię w Ogrójcu.
Zawierzając wszystko Bogu w modlitwie, prosiłem, aby odsunął ode mnie
ten kielich. Zwróciłem się do ks. McGivneya i poprosiłem go, aby modlił się za
mojego syna. Zwracałem się do niego
wiele razy w przeszłości. Obiecałem mu,
że dam mojemu synowi imię na jego
cześć. Następnego ranka razem z żoną
wysłaliśmy maile do rodziny i przyjaciół,
prosząc ich o modlitwę za wstawiennictwem ks. McGivneya w intencji naszego
syna, który stał w obliczu śmierci.
Udaliśmy się do Fatimy. W czasie Mszy
Świętej przeczytano fragment Janowej
Ewangelii, w którym urzędnik błagał Chrystusa, aby Ten uratował jego syna. Jezus
powiedział do niego: „Idź, syn twój żyje”.
Po powrocie do Stanów mieliśmy kolejne badanie USG. Lekarka odczytała
wyniki i spytała: „To Ty jesteś tą pacjent-

ką, która właśnie wróciła z Fatimy?”. Kiedy
Michelle odparła, że tak, lekarka powiedziała: „No to teraz będziesz mieć dziecko”.
Podobno do dziś trzyma na swoim biurku
badania USG wykonane przed i po uzdrowieniu, „aby jej przypominały, że nie ma
czegoś takiego jak «brak nadziei»”.
Michael przyszedł na świat 15 maja
2015 r., równo 133 lata od dnia, w którym ks. McGivney założył pierwszą radę
Rycerzy Kolumba.
Michael jest dzieckiem wymagającym specjalnej opieki, które będąc w łonie matki zostało zakwalifikowane przez
fot. Rycerze Kolumba

Spraw Kanonizacyjnych oraz
Rycerzy Kolumba i diecezji Hartford – postulatorów procesu
beatyfikacyjnego rozpoczętego
w 1997 r. W maju 2020 r. papież
Franciszek podpisał dekret uznający cud za wstawiennictwem
amerykańskiego kapłana żyjącego w drugiej połowie XIX w.
Mszę Świętą beatyfikacyjną
koncelebrował abp Mieczysław
Mokrzycki, który uczestniczył
w uroczystości w imieniu Rycerzy Kolumba z Polski i Ukrainy.
„Ta beatyfikacja jeszcze bardziej
przybliży całemu Kościołowi
postać ks. McGivneya. I poprzez
jego orędownictwo wielu ludzi
będzie mogło się modlić i uzyski-

fot. Rycerze Kolumba

„Ksiądz Michael McGivney
był budowniczym mostów
i stronił od murów” – powie
dział w swojej homilii kard. To
bin, przedstawiciel papieża
Franciszka. 31 października
w katedrze św. Józefa w Hart
ford odprawiona została uro
czysta Msza Święta, podczas
której ordynariusz diecezji Ne
wark odczytał dekret papieża
Franciszka włączający założy
ciela Rycerzy Kolumba w po
czet błogosławionych Kościoła
katolickiego. Jego liturgiczne
wspomnienie Kościół będzie
obchodził 13 sierpnia.
Beatyfikacja
zwieńczyła
wieloletnią pracę Kongregacji

środowisko lekarskie jako ciąża, której
nie warto utrzymywać ze względu na
komplikacje z nią związane. Urodził się
w rodzinie od dawna otaczającej szczególną czcią ks. McGivneya. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni tą wyjątkową łaską.
Nie zasłużyliśmy na to, po prostu robiliśmy to, czego według nas chciał Bóg.
Nie możemy sobie wyobrazić życia bez
Mikeya.
Nasz Założyciel jest dowodem na to,
że jeden dobry kapłan może zmienić
cały świat. Proszę, módlcie się za moją
rodzinę. My będziemy się modlić za Was.

Daniel Schachle w czasie czuwania modlitewnego dla kapłanów w noc przed beatyfikacją ks. McGivneya dzieli się
świadectwem o uzdrowieniu swojego syna.

fot. Rycerze Kolumba

Błogosławiony ks. Michael McGivney
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Katalog świąteczny! Super nowości!
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Laboratorium w Canoa
obecność ojców w życiu wspólnot, w których posługują.
Misjonarze dzielą radoś
ci i trudy codziennego życia
mieszkańców. A tych nie brakuje, bowiem Ekwador jest
jednym z uboższych państw
Ameryki Południowej. Wiele rodzin, szczególnie w mniejszych
ośrodkach i wioskach, żyje bardzo skromnie. Dlatego też ojcowie prowadzą liczne projekty
społeczne ukierunkowane na
rozwój i wsparcie dzieci, osób
starszych, niepełnosprawnych.
Często też to właśnie misjonarze są jednymi z pierwszych,
którzy przychodzą z pomocą.
Tak było też i w Canoa. Podczas silnego trzęsienia ziemi,
jakie nawiedziło to miejsce
w 2016 r., mieszkańcy tej małej miejscowości nad Oceanem
Spokojnym i innych okolicznych
miast i wiosek stracili swoich
bliskich oraz i tak już niewielki
dobytek życia. A żyją skromnie,
utrzymując się z rybołówstwa,
hodowli w małych gospodarstwach, w sezonie letnim z turystyki.

Do Canoa dotarł też o. Marek Szymański OFM Conv. posługujący w oddalonym o trzy
godziny drogi Santo Domingo.
„Idea budowy laboratorium
zrodziła się z pragnienia towarzyszenia potrzebującym oraz
konieczności opieki medycznej
nad mieszkańcami Canoa i okolicznych miejscowości” – mówi
franciszkanin. Jak wyjaśnia,
w pobliżu nie ma podobnej placówki medycznej, która mogłaby wykonywać morfologie krwi
i inne specjalistyczne badania.
I choć realizacja tego projektu napotykała wiele trudności,
a budowa z różnych powodów,
także i finansowych, opóźniała się, to dziś można zobaczyć
piękny owoc tego wysiłku.
Architekt Juan G. Palma
podkreśla, że robotnicy, którzy pracowali przy budowie,
zgodnie mówią o laboratorium:
„dzieło”, ponieważ powstało
ono z potrzeby serca wsparcia
braci Ekwadorczyków. „Zaangażowanie wszystkich wypływa
z głębszego spojrzenia na drugiego człowieka, podarowania

fot. Pixabay

Adwentowi ludzie

W

raz z początkiem Adwentu, który jest czasem
pobożnego i radosnego
oczekiwania, rozpoczyna się nowy
rok liturgiczny. Adwent uświadamia wierzącym, że już przeżywają
zbawienie, a zarazem oczekują na
jego pełnię. Chrystus przyszedł,
ale Kościół pielgrzymujący w czasie oczekuje powrotu Pana przy
końcu czasów. Kościół wzywa nas
zatem w Adwencie do czuwania,
nawrócenia, do radości i przyjęcia
Boga oraz Jego woli. Natomiast
aktualizuje to oczekiwanie na
Mesjasza, celebrując co roku liturgię Adwentu. Uwzględnia ona

przygotowanie chrześcijańskie na
ostateczne przyjście Chrystusa,
czyli paruzję, oraz w łaskach świąt
Narodzenia Pańskiego.
Program duszpasterski na
rok liturgiczny 2020/2021 dla
Kościoła w Polsce: „Zgromadzeni
na świętej wieczerzy”, ma przypomnieć wiernym, że wspólnota
zgromadzona wokół Chrystusa
żyje eucharystycznym rytmem.
Stąd zachęta do tego, aby żyć
coraz mocniej Eucharystią, a nie
tylko w niej uczestniczyć. Potrzeba przylgnąć „całym sercem” do
Tego, który jest Gospodarzem
Eucharystii.

Pragnieniem Jezusa względem nas jest to, byśmy pełnili
Jego wolę i nie opierali się jej
w naszym życiu. Sami z siebie
nic nie możemy uczynić, a wysiłek podejmowany w pojedynkę
może doprowadzić do tego, że
szybko opadniemy z sił i zmaleje (zaniknie?) nasza pobożność.
Jan Sztaudynger (+1970), który
wyspecjalizował się w krótkich,
jednozdaniowych, rymowanych
fraszkach, napisał kiedyś: „Mistyk
wystygł – wynik: cynik”. Współpraca człowieka z Bożą łaską jest
długim procesem, który wymaga
cierpliwości. Jeśli zbyt wcześnie

Oszczędzasz

innym czegoś więcej, to również świadomość, że my tutaj
też coś otrzymujemy, że gdzieś
poza naszym krajem są ludzie,
którzy też żyją skromnie, a potrafią wesprzeć nas, nie oczekując niczego w zamian” – dodaje.
Wdzięczności wobec franciszkanów nie kryją mieszkańcy
Canoa. „Jedyne, co mogę zrobić, to modlić się za tych, którzy
nam pomogli i nadal pomagają
– mówi pani Dolores Arguello
i wyznaje: – Do najbliższego
szpitala jest bardzo daleko,

a nie wszyscy mają samochód,
aby móc dojechać na badania”.
Aby laboratorium mogło
służyć mieszkańcom, potrzebne są jeszcze środki na jego wyposażenie. Można je przekazywać przez:
• Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni na numer konta:
76 1240 1239 1111 0000 1643
7506 z dopiskiem: „Canoa”;
• platformę pomagam.pl/woreczekryzu2020;
• wysyłając SMS o treści: „DAR”
na nr 72052.
ag

oczekujemy rezultatów, grozi
nam rozczarowanie i frustracja.
Wtedy im większa była gorliwość,
tym większy będzie zawód.
Adwent stanowi wezwanie
do roztropnego czuwania. Roztropny rządca rozdaje wszystko
we właściwym czasie. Potrafi
czekać na rezultaty, nawet jeśli
te zdają się ociągać. Ewangelia
pokazuje nam jasny kierunek:
mamy łączyć cierpliwość z roztropnością. Roztropność to
jedna z czterech „cnót kardynalnych”, a więc ludzkich (łac. cardo
– zawias). Stanowi umiejętność
dobierania właściwych środków
prowadzących do celu. Święty
Tomasz z Akwinu, analizując
cnotę roztropności, wymienia
dwa jej składniki:
a) domyślność, czyli dostrzeganie powiązań różnych faktów
i zdarzeń,
b) przewidywanie.
To ostanie uważa za najtrudniejsze. Chodzi tu o wyobrażenie sobie skutków podejmowanych czynów, także tych sięgających daleko w przyszłość, aż
do wieczności.
Chrześcijańskie oczekiwanie
jest dynamizmem wiary, nadziei
i miłości. Jest pielgrzymką ku ho-

ryzontowi, zza którego prześwitują promienie słońca nieznającego
zachodu. Adwent splata się nie tylko z tajemnicą wcielenia, ale jeszcze bardziej z tajemnicą Wielkiej
Nocy, która przywołuje w orędziu
paschalnym tajemnicę paruzji,
czyli powrotu Pana na ziemię przy
końcu czasów. Temu oczekiwaniu
towarzyszy modlitwa, która jest
tęsknym wołaniem: „Przyjdź!”.
Niektórzy pracowicie zabiegają o jak najszybsze spełnienie
nadziei. Inni zaś liczą na szczęśliwy traf, zbieg okoliczności, łut
szczęścia. Wtedy wszystko dobrze
pójdzie, ułoży się po ich myśli.
Ale pytanie, czy jedynie w optyce zimnych, ludzkich kalkulacji,
czy zgodnie z wolą Bożą? Wśród
pustyń hałasu, zabiegania, kolorowych billboardów i haseł promocyjnych poszukuję oaz ciszy,
spokoju i milczenia, by się napełnić Bogiem jak Maryja w zaciszu
Nazaretu. I zanieść tę Dobrą Nowinę do potrzebujących, podążając wraz z Maryją z konkretem
czynów do Elżbiety. W ten sposób
stanę się budowniczym „cywilizacji służby”, która wychodzi na
peryferia, dostrzegając głodnych
miłości, współczucia, zrozumienia.
Ks. Leszek Smoliński
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20 zł
49,00

fot. A. Gracz

Mieszkańcy Canoa z nie
cierpliwością oczekują na
otwarcie laboratorium dia
gnostycznego. Budowa pla
cówki medycznej na wybrze
żu kraju to jeden z najwięk
szych projektów realizowa
nych przez franciszkanów
konwentualnych z Prowincji
św. Maksymiliana Marii Kol
bego w Gdańsku.
„Ekwador to państwo, które
jeszcze nazywamy misyjnym”
– opowiada o. Michał Paga, delegat prowincjalny franciszkanów konwentualnych na Ekwador i proboszcz parafii Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza
w Quito. Franciszkanie konwentualni, jak mówi o. Paga,
przyjechali tam przed 25 laty
z misją zaszczepienia charyzmatu franciszkańskiego i pomocy Kościołowi lokalnemu.
Kapłanów i braci nie jest wielu,
a pracy i potrzeb pośród tutejszych wspólnot bardzo dużo.
Oczywiście jest ona zróżnicowana w zależności od regionu,
zawsze jednak głoszeniu słowa Bożego towarzyszy realna

40 zł
109,00

69,00 zł

Vittorio Messori

O. Michael Morris

Fakty, poszlaki, tajemnice

Życie Maryi w dziełach mistrzów

Opinie o Maryi

Zamów bezpłatny katalog!

149,00 zł

Nowe – poszerzone i zaktualizowane –
wydanie bestsellera włoskiego dziennikarza i pisarza Vittorio Messoriego. To owoc
swoistego dziennikarskiego śledztwa, prowadzonego z rozmachem i wielką przenikliwością. Książka ukazuje nie tylko to,
co wiemy o Jej życiu, ale przedstawia też
rolę, jaką przez blisko 2000 lat odgrywała
w historii świata. Pasjonująca lektura!
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 512, twarda

KOD: 640837

Królowa Nieba

Ten nadzwyczajny album zawiera znakomite reprodukcje mistrzowskich arcydzieł
poświęconych Maryi oraz najlepsze teksty
ojca Michaela Morrisa, wybitnego znawcy
dziejów sztuki sakralnej. Przedstawiono tu
ponad czterdzieści dzieł takich mistrzów, jak
Fra Filippo Lippi, Tycjan, Rafael, Fra Angelico,
Dürer, Memling, Blake i wielu innych.
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 160, twarda,
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641032
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29,90

24,90

39,90 zł

34,90 zł

15 zł
64,90

29,90
34,90 zł

79,90 zł

Polskie tradycje świąteczne
Książka – opracowana zgodnie z porządkiem roku liturgicznego – rozpoczyna się
od obrzędowości adwentowej, a poprzez
oktawę Bożego Narodzenia i Nowy Rok
prowadzi ku Wielkanocy, Zesłaniu Ducha
Świętego, Bożemu Ciału. Przedstawia zwyczaje typowe dla całego kraju, jak i znane
tylko lokalnie, obchodzone od wieków lub
zupełnie nowe (np. orszak Trzech Króli).
Zawiera znakomite zdjęcia i reprodukcje
polskich dzieł sztuki!
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 120, twarda,
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644507

Zamówienia:

tel. 12

Antonio Socci

Kościół czasu Antychrysta

Katolicki Dom

Zachować wiarę w rodzinie

Zapowiadane w Piśmie Świętym przyjście Antychrysta intryguje i przeraża.
Dlatego Socci kreśli obraz chylącego się
ku upadkowi świata oraz pogrążonego
w kryzysie Kościoła, który zamiast nauczaniem w sprawach wiary zajął się
ekologią, „ekumenicznym” otwarciem na
inne religie oraz sprawą migrantów, niepokojąco dryfując w bliżej nieokreślonym
kierunku…

Monumentalna i pięknie ilustrowana
księga stanowi pożyteczny przewodnik
po praktykach religijnych, które należy
pielęgnować w rodzinnym gronie. Autor
tłumaczy jak się modlić w rodzinie, omawia sposoby wspólnego czytania Pisma
Świętego, wszystkie sakramenty święte
oraz praktyki roku liturgicznego, a także
wskazuje jak podążać ku świętości.

WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 264, miękka

KOD: 560468

KOD: 649663

RAFAEL, 19×26, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

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

Aniołowie.
Boży posłańcy

Autor wyjaśnia nam, co Kościół wie o aniołach, omawia poświęcone im teksty biblijne oraz podaje wiarygodne świadectwa
świętych i innych osób, które doświadczyły
anielskiej pomocy. Ten piękny, barwny album został przygotowany specjalnie z okazji 20-lecia istnienia DW Rafael – wydawnictwa, które oddało się pod opiekuńcze
skrzydła Archanioła Rafała.
RAFAEL, 20×29, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 560482

Zamówienie na kwotę 120 zł
lub więcej – przesyłka gratis!
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ecyzja Trybunału Konstytucyjnego
o uznaniu przesłanki eugenicznej
za niekonstytucyjną wyciągnęła na
ulice tłumy protestujących ludzi. Pomijając
całą formę strajku, jego wulgarność i otwartą agresję szczególnie skierowaną w Kościół,
to... nie dziwi mnie to wcale. Po pierwsze,
dlatego że sam temat aborcji od lat budzi
skrajne emocje i przyczynia się do polaryzacji naszego społeczeństwa, po drugiem
dlatego że mamy pandemię, która wszyst-

ks. Tomasz Kancelarczyk

ko ułatwiła. W momencie, gdy nasze twarze w większości zakrywają maski, wielu poczuło, że w sposób bezkarny, łamiąc wszelkie normy społeczne może wyrazić swoje racje, nie zważając, czy robi to z szacunkiem
czy bez dla drugiego człowieka. Pozostając anonimowym, dużo łatwiej przychodzi
przekroczenie pewnych granic. Można więc
śmiało stwierdzić, że paradoksalnie maski
opadły. Nagromadzone emocje, które już
podczas protestów w 2016 r. dały o sobie

Weronika Kostrzewa

J

fot. arch. W. Kostrzewy

nie udało, to przecież jest gdzieś
jakiś duchowny, którego można
obrać za swojego patrona, bo błądzi tak jak my. Mamy już Kościół
(a może kościół?) Dobroludzizmu, Ekologizmu, Róbtacochcetoizmu, ale też Wiary
Magicznej. Nie wspominając już o Kościele konkretnych duchownych. W nich
wszystkich podstawowy
problem polega na tym,
że Jezus zszedł na dalszy
plan albo Jego nauczanie
zostało mocno ocenzurowane. Na potwierdzenie, że
to nasza opcja jest właściwa,
dokonujemy umysłowych akrobacji. Koniecznie
głośno i tupiąc, bo jeśli sami w coś nie wierzymy, to potrzebne jest wzmocnienie przekazu. Co
z tym zrobić? Wrócić do Jezusa z całym bagażem
tego, co bycie z Nim ze sobą niesie.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Oschłość na modlitwie
a krętych ścieżkach modlitwy spotkamy różne przeszkody, takie jak
brak odpowiedniego klimatu, zmęczenie, rozproszenia, lenistwo czy brak
wiary. Jeśli chcemy wytrwać na modlitwie, często będziemy musieli stawiać
im czoła. Trudnością, która może się
pojawić, kiedy prowadzimy intensywne
życie modlitewne, jest oschłość. Powoduje ona, że modlitwa już nas nie cieszy,
nasze serce jest ociężałe, nie okazuje
żadnych emocji, żadnej radości, słowo
Boże nic nam nie mówi. To cierpienie
zdaje się tym mocniejsze, jeśli wcześ
niejsze rozważanie słowa Bożego wywoływało w nas radość.
To doświadczenie nie było obce także świętym. Teresa z Lisieux w Dziejach
duszy zapisała: „Nieraz, kiedy mój umysł
pogrążony jest w tak wielkiej oschłości,
że niemożliwością staje się dla mnie
wydobycie z niego choćby jednej myśli
jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam

Od naszych Czytelników

Radio Plus

ak ktoś nie chce, to będzie gadał
wielkie głupoty, żeby tego nie przyjąć” – tak śp. ks. Piotr Pawlukiewicz
opisuje proces, jaki dokonuje się w człowieku, gdy mimo iż widzi, słyszy i wie,
jaka jest prawda, gdzie jest dobro,
postanawia – z różnych powodów
– to wszystko odrzucić.
Akrobacje umysłowe by wają
różne. Czasem nazywamy białe czarnym, innym razem relatywizujemy, doszukując się
wszelkich odcieni szarości albo
też przekonujemy siebie, że cel
uświęca środki. Idzie nam dość
dobrze. Z Przykazania Miłości
zrobiliśmy Przykazanie Miłowania
Siebie i Naszych Bliskich, z zarządców i opiekunów planety – ekoreligię, a z życia drugiego człowieka coś, o czym może nie my, ale drugi człowiek ma prawo decydować. Zawsze znajdziemy
odpowiedni cytat z Pisma Świętego, a gdyby się

N

znać, teraz znalazły ujście z dużo większą wieka nienarodzonesiłą. W końcu protestujący opowiadający go oraz moralny stosię za aborcją i zakryci maseczkami pokaza- sunek do niego.
li swą prawdziwą twarz. Najbardziej jednak
w tym wszystkim żal najmłodszych i najbardziej zmanipulowanych uczestników protestów. Oni do końca nie zdają sobie sprawy,
że właśnie biorą udział w tworzeniu podwalin do wprowadzenia w naszym kraju
aborcji na życzenie. Podsumowując, został
obnażony stan wiedzy na temat życia czło-

bardzo powoli Ojcze nasz, a potem Pozdrowienie anielskie; wówczas te modlitwy porywają mnie i karmią mą duszę
o wiele lepiej, niż gdybym odmówiła je
setki razy, ale z pośpiechem!”.
Oschłość serca jest bardzo trudnym
momentem i może nas oddalić od modlitwy. Patrząc jednak na przykład świętych, łatwiej zrozumieć, że duchowa
jałowość, będąca rodzajem „ciemnego
tunelu” czy też „gęstej mgły”, które nie
pozwalają się cieszyć wiarą, może się
stać dla nas ogromnym dobrem: aspekt
uczuciowy, emocjonalny, który stanowi
nagrodę w relacjach z Bogiem, zanika.
Człowiek zaczyna wówczas wierzyć
w to, czym Bóg jest, a nie z powodu
tego, co mu daje, czym go obdarowuje.
Warto mieć świadomość wielorakich
przyczyn oschłości. Przyczyną trwałej
oschłości może być stan „duchowego
niedożywienia”. Zabieganie o chleb powszedni, nadmiar obowiązków powo-

Czas oczekiwania P

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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Maski opadły

Świadectwo o otrzymanej łasce
Na początku listopada br. napisała do nas pani Halina:
„O Nowennie Pompejańskiej dowiedziałam się przy okazji
szukania katolickich stron internetowych w celu pogłębienia wiary. Odmówiłam Nowennę Pompejańską sześć razy, każdą w innej
intencji. Intencje czterech z nich zostały już spełnione. Głęboko
wierzę, że dwie pozostałe zostały wysłuchane, ale nie nastał jeszcze odpowiedni czas na ich spełnienie. Chciałabym przedstawić
świadectwo jednej z nich. Otóż modliłam się w intencji szybkiego
poznania przez moją córkę dojrzałego, prawego i wartościowego
mężczyzny – jej przyszłego męża. Wydawało się to mało prawdopodobne, bo gdzie takiego mężczyznę obecnie znaleźć, w dodatku
szybko? :) Jednak gdy część błagalna zbliżała się do końca, córka
poznała mężczyznę wierzącego, dojrzałego, prawego, odpowiedniego dla niej. Dziękuję Matce Bożej Pompejańskiej za tę łaskę.
Dziękuję również za wysłuchanie innych moich nowenn, tych
spełnionych i tych, na których wypełnienie jeszcze czekam. Ufam,
że Matka Najświętsza spełni je we właściwym czasie. Chciałabym
zaapelować do rodziców: odmawiajcie Nowennę Pompejańską
w intencji swoich dzieci – wiele łask dla nich możecie uprosić”.

W naszym życiu modlitwy
pojawiają się przeszkody. Czym
jest i na czym polega oschłość
na modlitwie?
dują, że człowiek nie znajduje ani czasu,
ani sił, ani ochoty na ożywianie umysłu
i serca Bożymi prawdami. Inną przyczyną powstania duchowej oschłości może
być nadmiar gorliwości, kiedy ktoś staje
się „heretykiem czynu”, zajmując się wieloma rzeczami, których od niego nikt nie
wymaga, a potem skarży się na trudnoś
ci w skupieniu i oschłość w modlitwie.
Mimo iż ktoś czyni to wszystko z gorliwości i może nawet zdobywa sympatię
innych, „jednak nie zadaje sobie pytania,
czy rzeczywiście Bóg tego wszystkiego
od niej żąda, czy to, co tak ofiarnie spełnia, jest zgodne z Jego wolą” (o. Piotr
Rostworowski). Ktoś inny musi wszystko wiedzieć, co się wokół niego dzieje,
chociaż to wcale nie jest potrzebne dla
dobrego spełniania swoich obowiązków.
Stan oschłości jest to często tylko
faza przejściowa, bowiem po „nocy”

nastaje „dzień”. Wytrwanie w tym stanie rzeczy Bóg wynagradza. Zamienia
nasze pragnienia w dar i czyni nas wolnymi. W ten sposób zbliżamy się jeszcze
bardziej do Jego tajemnicy. Fundamentalny realizm chrześcijański, który zakłada świadomość oschłości na modlitwie,
jest nam bardzo potrzebny dla zachowania właściwej postawy w życiu duchowym, dla podtrzymania wytrwałoś
ci i męstwa, a także dla powściągnięcia
nieumiarkowanych pragnień pociech
duchowych.
Pomocą w wytrwaniu na modlitwie,
gdy dotyka nas oschłość, może być powtarzanie imienia Jezus, rozważanie
psalmów, przyjmowanie sakramentów,
odmawianie różańca, oczekiwanie w ciszy czy słuchanie rad wielkich mistrzów
modlitwy.
Ks. Leszek Smoliński
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Ewangelia

wg św. Marka 13,33-37

fot. Myriams-Fotos, pixabay.com
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Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie: z wieczora
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. Aby niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was
śpiących. Lecz co wam mówię, do
wszystkich mówię: Czuwajcie!

amiętam z lat mojego dzieciństwa, że kiedy rozpoczynał się Adwent, nasi księża
często podkreślali to, że jest on
czasem radosnego oczekiwania. Mówili o tym wielokrotnie,
chcąc podkreślić różnicę między
Adwentem a Wielkim Postem.
Rzeczywiście, to ewangeliczne
czuwanie, do którego zaprasza
nas dzisiaj Jezus, łączy się z oczekiwaniem. Pytanie tylko: czy to
oczekiwanie zawsze musi być
radosne?
Za nami wiele miesięcy
naprawdę trudnych doświadczeń. W wielu rodzinach ludzie
przeżywają żałobę, w wielu domach przy wigilijnych stołach
zabraknie kogoś, kogo kochali,
a kto niedawno odszedł – może
nawet bardzo niespodziewanie. W nas samych też jest dużo
lęku, dużo niepewności, troski
o siebie i bliskich. Jakże trudno
w takich momentach się radować. Dlatego powiedzmy sobie
szczerze: Adwent niekoniecznie musi być czasem rados
nego oczekiwania. On będzie
dokładnie taki, jakie jest nasze
życie. I właśnie taki być powi-

nien, bo Bóg nie chce, byśmy
udawali.
Świat w ostatnich miesiącach
wyraźnie przyśpieszył. Wokół nas
dzieje się bardzo wiele i chyba
tylko nieliczni za tym wszystkim
nadążają. Myślę, że to wielka
łaska od Boga, że właśnie teraz
Kościół daje nam przeżywać czas
zatrzymania i zaprasza nas do
czuwania i refleksji. Wszyscy bardzo tego potrzebujemy. Może
nawet bardziej niż kiedykolwiek.
Wszyscy – na progu tego nowego roku liturgicznego – winniś
my zadać sobie pytanie o sens
i cel naszego życia. Po co żyję?
Jaki to wszystko ma sens? Dokąd
zmierzam? Jak wygląda moja relacja z Bogiem?
Wiele razy w ostatnim czasie
przekonywaliśmy się o tym, że
śmierć nie ma względu na wiek;
potrafi zabrać z tego świata nawet młodych i zdrowych. Czy to
nie jest wystarczający powód
do tego, by pomyśleć o swoim
życiu i by dzisiejsze słowa Jezusa o czuwaniu potraktować jak
najbardziej serio?
Dlatego postawmy sobie
dzisiaj takie jedno pytanie kon-

trolne: Co stałoby się z moją duszą, gdyby pan domu przyszedł
po mnie właśnie teraz? Co by
się stało, gdyby właśnie w tym
momencie Bóg odwołał mnie
z tego świata? Czy zastałby
mnie w stanie łaski uświęcającej, która otwiera przed duszą
bramy raju? A może przeciwnie
– w stanie grzechów ciężkich,
które oznaczają tylko jedno:
wieczne potępienie?
Czasem wspomina się
o tym, że w klasztorach kontemplacyjnych mnisi pozdrawiają się słowami: Memento
mori („Pamiętaj o śmierci”).
Jest w tym jakiś paradoks, że
słowa te codziennie powtarzają ci, którzy spędzają życie
w wielkiej zażyłości z Bogiem
i na śmierć są ciągle przygotowani. O ileż bardziej te łacińskie słowa winny się stać dewizą życiową dla tych wszystkich,
którzy na co dzień ani o śmierci nie myślą, ani za Bogiem nie
tęskną. A przecież kiedyś pan
domu przyjdzie. Po każdego.
Czy zastanie nas czuwających?
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

r e k l a m a

Zbudujemy dla Ciebie
instalację fotowoltaicną
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fot. carloacutis.com

Acutis w... Becejłach

Dopiero co został beatyfikowany, a już ma w Polsce swoje
szczególne miejsce. Imię bł. Carlo
Acutisa – piętnastolatka nazywanego „cyber-apostołem Euchary-

stii”, „apostołem milenialsów”
i „apostołem internetu” – nadano Oratorium wybudowanemu
w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w leżących na północ-

no-wschodnim krańcu Polski Becejłach
na Suwalszczyźnie.
Nowy obiekt ma być
miejscem modlitwy, zabawy
i refleksji dla miejscowych dzieci,
dla młodzieży, a także seniorów.

Na początku października
we włoskim Turynie, na słyn
nym Valdocco, w miejscu,
gdzie założyciel salezjanów
utworzył pierwsze Orato
rium, otwarte zostało Mu
zeum – Dom Don Bosco.
Miejsce to znane jako
Casa Pinardi ma bardzo
bogatą historię. Jest dla
salezjanów cennym skarbem związanym z życiem
i działalnością ks. Jana
Bosko. Mało tego, nie tylko on tam żył i pracował, ale
korytarzami tego domu przemieszczało się – jak stwierdził
przełożony generalny salezjanów ks. Angelo Fernandez – aż
„jedenaście osób, które Kościół
uznaje za czcigodnych, błogosławionych lub świętych”.
Co można zobaczyć na czterech tysiącach metrów kwadratowych i 27 powierzchniach wystawowych nowego muzeum?
Znajdziemy tam obrazy i informacje o życiu artystów malarzy, którzy pracowali dla ks.
Bosko, kolekcję rzeźb i obrazów
maryjnych, przedmioty liturgiczne i książki, dowiemy się jak
zmieniał się wygląd domu i całej

fot. Carlo Felice Deasti, Wikimedia Commons

Muzeum przyjaciela dzieci

fot. Agenzia Info Salesiana ANS / flickr.com, CC-BY-NC 2.0

dzielnicy, zajrzymy do piwnicy,
w której znajdowały się najstarsze pomieszczenia Oratorium
(m.in. pierwszy – funkcjonujący
od 1854 do 1858 r. – refektarz
dla chłopców, kuchnia, w której przygotowywano posiłki
dla 220 osób, przechowywano
beczki z winem i prasy do tłoczenia winogron. Na piętrach
obejrzymy m.in. kaplice, słynny
portyk, dormitorium dla chłopców i inne miejsca związane ze
św. Dominikiem Savio, sutannę,
płaszcz z peleryną oraz kapłański biret ks. Bosko, zapoznamy
się z pierwszymi współpracownikami ks. Bosko (m.in. św. Józefem Cafasso, ks. Juliuszem
Barberisem), zobaczymy także

„cudowny dzban, dar rodziny
Clément, związany z bilokacją
ks. Bosko, która miała miejsce
14 października 1878 r. w Saint-Rambert d’Albon”.
Swoistym „sercem” muzeum
jest – przywrócony do pierwotnego wyglądu i zawierający
oryginalne meble oraz przedmioty – pokój ks. Bosko, w którym przez 27 lat (od 1861 do
1887 r.) mieszkał i pracował.
Po śmierci ks. Bosko pokój
ten przez kolejne 22 lata (od
1888 do 1910 r.) był gabinetem i sypialnią jego następcy
bł. ks. Michała Rua.
Więcej informacji znaleźć
można na stronie Muzeum:
www.museocasadonbosco.it.

re przede wszystkim musimy
spełnić, są trzy: bycie w stanie łaski uświęcającej (lub
spowiedź), przyjęcie Komunii
Świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Ustalono jednakże, że „osoby starsze, chore i ci wszyscy,
którzy z poważnych powodów
nie mogą opuścić domu, na
przykład ze względu na zakazy
gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych,
będą mogły uzyskać odpust
zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy
pobożnie nawiedzają miejsca
święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokol-

wiek grzechu i mając intencję
kiedy to tylko będzie możliwe
spełnić trzy zwyczajne warunki,
odmówią pobożnie modlitwy
za zmarłych przed obrazem
Pana Jezusa lub Najświętszej
Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii
godzin za zmarłych, Różaniec,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo
jeśli podejmą medytacyjną
lekturę jednego z fragmentów
Ewangelii z liturgii za zmarłych,
lub też jeśli wypełnią uczynki
miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia”.

Święty od covidu?
Zmarł 18 lipca 2020 r.
z powodu komplikacji zwią
zanych z COVID-19. Jak in
formuje ACI Digital, tuż po
jego śmierci rozpoczęto sta
rania o otwarcie jego proce
su beatyfikacyjnego. Chodzi
o Henrique Soaresa da Costę
– biskupa brazylijskiej diece
zji Palmares.
Oczywiście to nie z uwagi na COVID-19, ale na swoją
ofiarną posługę ma szansę
zostać kiedyś świętym. Ksiądz
Soares da Costa (ur. 1963), który biskupem Palmares w stanie
Pernambuco został w 2014 r.
(a wcześniej – od 2009 r. – był
biskupem pomocniczym archidiecezji Aracaju), cieszył się
wielkim szacunkiem i miłością
wiernych oraz księży. Jego
wielkim atutem było apostołowanie przez internet – poprzez
filmy wideo, posty na blogu
i na portalach społecznościo-

fot. ShalomAracaju, Wikimedia
Commons, CC-BY 3.0

Na świecie jest
nas obecnie ponad
1 mld 300 mln ka
tolików. Taką liczbę
podano w najnow
szym Roczniku Statystycznym Kościoła
(Annuarium Statisticum Ecclesiae 2018).
Katolicyzm wyznaje
17,7%
mieszkań
ców ziemi. I jedna
pocieszająca uwa
ga: liczby te rosną!

wybrane przez poszczególnych
wiernych, mogą być od siebie
oddzielone”.
Po drugie: „Odpust zupełny
związany z dniem 2 listopada,
ustanowiony na Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych
dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam «Ojcze
nasz» i «Wierzę w Boga», może
być przeniesiony nie tylko na
niedzielę poprzedzającą lub
następującą, albo na sam dzień
Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany
przez poszczególnych wiernych”.
I najważniejsze: zwyczajne
warunki takiego odpustu, któ-

Bolesna misja siostry Wandy
szawie rozpoczął
się proces beatyfi
kacyjny Wandy Boni
szewskiej (1907-2003)
– siostry ze Zgromadze
nia Sióstr od Aniołów.
Siostra Wanda Boniszewska przyszła na
świat na Kresach – w Kamionce
koło NoWandA BoniszewskA
wogródka.
Jej ojciec
był właś
Była
mistyczką.
Miała cicielem ziemskim i nadleśnistygmaty i bardzo wiele innych czym, matka miała żydowskie
nadzwyczajnych Bożych da korzenie, ale była katoliczką.
rów. Jezus powierzył jej szcze Wanda była piątym z jedenaś
gólną misję: modlitwę, cierpie ciorga ich dzieci. W wieku 16 lat
nie i składanie ofiar za kapła zgłosiła się do Zgromadzenia
nów i osoby zakonne. Sowieci Sióstr od Aniołów w Wilnie,
torturowali ją, poniżali i więzili a w 1927 r., złożyła pierwszą
w obozach na Syberii. Jej życie profesję i zamieszkała w Wilnie.
przez wiele lat pozostawało
„Po pierwszych ślubach Jetajemnicą. 9 listopada w War zus Chrystus określił jej misję:

«Chcę, byś cierpiała dla mnie,
wybrałem cię dla wynagrodzenia zniewag, których doznaję
od dusz mi poświęconych...».
Usłyszała od Jezusa również to,
że jest odrzucany i niezrozumiany przez swoich najbliższych
– kapłanów i siostry zakonne.
Chrystus chciał, żeby ona przez
osobiste niezrozumienie i odrzucenie wynagradzała Jego
Sercu boleść, którą przeżywa.
Od tamtej chwili modlitwa
i ofiara w intencji kapłanów,
osób konsekrowanych i poleconych jej wstawiennictwu stała
się jej zadaniem, które s. Wanda
wypełniała do końca swojego
życia” – czytamy w edykcie inicjującym proces.
Po ślubach wieczystych
(1933) mieszkała we wspólnocie w Pryciunach koło Wilna. 11 kwietnia 1950 r. została
aresztowana i torturowana
przez NKWD, a następnie wię-

ziona w obozach w Wierchnieuralsku i Czelabińsku. Przeszła
tam prawdziwą drogę krzyżową. Do Polski powróciła
w 1956 r. Posługiwała w wielu
różnych domach zgromadzenia. W 1962 r. przebyła operację
usunięcia guza mózgu. Wiele
lat spędziła w Częstochowie
i w Konstancinie-Jeziornie. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Skolimowie. Swoje życie
i doświadczenia duchowe ujawniła w Dzienniku duchowym
obejmującym lata 1921-1980.
Życie s. Wandy Boniszewskiej było nieprzerwanym
pasmem cierpienia. Otrzymała dar stygmatów, czytania
w ludzkich sercach, poznawania przyszłych oraz zachodzących w odległych miejscach
wydarzeń,
długotrwałego
obywania się bez pokarmu.
Doświadczała przeżyć mistycznych – stanów opuszczenia

i ciemności (nazywała je „czyśćcem” i „piekłem”), ekstaz i wizji.
Już od dzieciństwa ukazywali
się jej i rozmawiali z nią Jezus,
Maryja, aniołowie, święci i dusze czyśćcowe. Prześladował
i dręczył ją szatan. Miała bardzo
żarliwe nabożeństwo do Matki
Bożej, która zawsze przychodziła jej z pomocą, ochraniała
ją, a „w chwilach doświadczeń,
ciemności w duszy albo trwogi” była jej „radością, Świecą,
Gwiazdą, Pośredniczką, Adwokatem”. Bo misja jej była niezwykle trudna i bolesna. „Masz
być przeszkodą przed upadkiem dusz kapłańskich. Masz
być tą, o którą uderzy duch
ciemności.(...) Od dziś pójdziesz
za Jezusem Ukrzyżowanym. (...)
Pójdziesz drogą bolesną, po
drodze będą napastowali [cię]
nieprzyjaciele, ludzie. Mój Syn
został wydany przez najbliższych” – mówiła jej Maryja.

r e k l a m a

wych. Docierał w ten sposób
nie tylko do swoich diecezjan,
lecz także do wszystkich Brazylijczyków i wielu ludzi na całym świecie.
Na drodze bp. da Costy na
ołtarze uczyniono pierwszy krok.
Biskup Caruaru w Brazylii – José
Ruy Gonçalves Lopes zatwierdził
nowennę i prywatną modlitwę
w intencji otwarcia procesu. Jeśli też chcesz się o to pomodlić,
pdf (po portugalsku) znajdziesz
na stronie internetowej: arquiconquista.org.br/2020/09/18/
dom-henrique-oracao.

Maryjna Miss Wenezueli
fot. PrimeraHora, Wikimedia Commons,
CC-SA-BY 4.0 International

!

Jest jeszcze odrobina
czasu, ale to już naprawdę
ostatni dzwonek! W tym roku
– w związku z szalejącą pan
demią – wyjątkowo do końca
listopada możemy uzyskać
odpust i ofiarować go za na
szych wiernych zmarłych!
Jakie są warunki odpustu?
Po pierwsze: „Odpust zupełny dla osób nawiedzających
cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych
przez poszczególne osiem dni,
zwykle ustanowiony jedynie
na dni od 1 do 8 listopada, dla
pożytku wiernych może być
przeniesiony na inne osiem
dni listopada. Dni te, dowolnie

Pośpiesz się!

fot. siostryodaniolow.pl

Katolicy! Zyskałeś już odpust? Nie?
Trzymajmy
się mocno!

13

listopad-grudzień 2020

Nową Miss Wenezueli 2020 została
24-letnia studentka psychologii Mariangel Villasmil. Piękna dziewczyna,
która pochodzi z Ciudad Ojeda w stanie Zulia, nie wstydziła się publicznie wyznać, że za dotarcie do finału
i koronę dziękuje Bogu i Matce Bożej
z Chiquinquirá, patronce jej rodzinnego stanu. Sanktuarium z cudownym
wizerunkiem Virgen de Chiquinquirá
znajduje się w będącym stolicą
stanu Zulia wenezuelskim mieś
cie Maracaibo.
Strony przygotował Henryk Bejda

listopad-grudzień 2020

fot. M. Pabis

Maciej Małysa:

Kiedy jest trudno,

to zwracam się do Boga
że rzucał wszystko i przyjeżdżał
do Łagiewnik. „Urodziłem się
35 minut po północy i od kilku
lat w noc urodzin przyjeżdżam
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia właśnie w tym czasie, kiedy
się rodziłem, i tam jestem. Trwam
przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie. Kaplica Wieczystej Adoracji to moje ulubione
miejsce na łagiewnickim wzgórzu” – daje świadectwo aktor.
Krakowianin opowiada dalej, że całkiem niedawno zaczął
czytać Dzienniczek św. s. Fausty-

W aborcji widziała naj
większe zagrożenie dla po
koju na świecie. Kto? Święta
Matka Teresa z Kalkuty.
„(...) Miliony dzieci umierają
zabijane celowo, z woli matek.
Dlatego właśnie aborcja jest największym niszczycielem pokoju.
Bo przecież jeśli matka może
zabić własne dziecko, czymże
jest dla mnie zabić ciebie, a dla
ciebie – zabić mnie?”. „Jeśli zgodzimy się, iż matka może zabić
nawet własne dziecko, jak możemy mówić innym ludziom, aby
nie zabijali jedni drugich?”.
Mało tego: „Aborcja niszczy nie tylko życie dziecka, ale

fot. A. Zachwieja, pro-life.pl

Czy się pozabijamy?

także sumienie matki” – powiedziała w jednym z wywiadów
i straszną była dla niej sama
myśl o tym, „że matka, której
dziecko zostało dane jako dar
Boga, może je unicestwić”.

fot. Wikimedia Commons

Karawaka, czyli krzyż morowy
W
wielu
miejscach na
szego
kraju
– w związku
z
pandemią
koronawirusa
– ustawiane są
tzw. karawaki,
czyli krzyże mo
rowe. To tradycja wywodząca
się jeszcze ze średniowiecza.
Krzyże takie ustawiano lub
noszono z wiarą, że – w połą
czeniu z zanoszoną przed nimi
żarliwą modlitwą – stanowić
będą skuteczną ochronę przed
zarazą. Nie ma w nich niczego
przeciwnego wierze pod wa

runkiem, że nie traktuje
się ich jako magicznych
amuletów, ale jako po
budkę do modlitwy.
Karawaka (karawika) ma
formę krzyża patriarszego, składającego się z belki pionowej
i dwóch poprzecznych ramion
(górnego, krótszego – symbolizującego tzw. titulus, czyli deskę
z napisem „INRI” umieszczaną
nad głową ukrzyżowanego Jezusa, oraz dolnego, dłuższego).
Belka pionowa miała zakończenia w kształcie „kwiatu kąkolu”.
W „klasycznej” wersji – przyjętej
najprawdopodobniej w czasach
Soboru Trydenckiego – na krzyżu

ny. „Swój egzemplarz mam po
angielsku i kończę go właśnie
czytać. Dozuję go sobie po stronie, dwie. Zresztą kiedyś byłem
w Sanktuarium w Łagiewnikach
na Mszy i ksiądz dawał taką instrukcję, żeby nie czytać od razu
od deski do deski, ale sobie dozować. Dziś wiem, że miłosierdzie
to samo jądro wiary i nadziei, że
po śmierci człowiek będzie żył
w szczęśliwości. Jedyna nadzieja
na to jest właśnie w miłosierdziu.
Trzeba nam pamiętać i o tym, że
my mamy naśladować to miło-

sierdzie, a w ten sposób jednocześnie sobie na nie zasługiwać”
– podkreśla Małysa.
Pan Maciej nie kryje tego,
że odczuwa Bożą pomoc w takich normalnych sytuacjach

Fizyce wbrew

Święty Jan Kanty został
kanonizowany już w 1767 r.
Ze sporej liczby przedsta
wionych łask za cuda uznano
pięć. Jeden z tych cudów był
nad wyraz dziwny...
Teresa Chylińska wracała
z jarmarku w Kętach do swojego domu w Żywcu. Na wozie wiozła towary, których nie
udało się jej sprzedać. Kiedy
dojechała do miejsca, gdzie
miała się przeprawić przez
rzekę Sołę, okazało się, że nie
będzie to możliwe. Był czas
roztopów i Soła wezbrała,
a nurt był zbyt rwący. Kobieta
postanowiła wtedy przeprawić
się górami. Upchnęła towary
i pieniądze do koszy, objuczyła nimi dwa konie, a przewodnicy powiedli je stromymi górskimi ścieżkami. Gdy schodzili

już z góry, nagle jeden z koni
upadł. Udało się go wprawdzie
uratować, ale kosze stoczyły
się do rzeki. Początkowo poszły na dno, ale po chwili znów
się wynurzyły, a bystry nurt
uniósł je w kierunku Kęt. Widząc to, zrozpaczona kobieta
pobiegła do pasterzy, którzy
paśli na wzgórzu bydło. Obiecując sowitą nagrodę, prosiła
ich, by rzucili się na ratunek. Ci
woleli jednak nie ryzykować.
Kiedy kosze z towarami i pieniędzmi odpłynęły już w siną
dal, kobieta upadła na kolana
i wezwała na pomoc bł. Jana
Kantego. „O bł. Janie Kanty! Tobie polecam moje towary, w tobie ufam, że mi się powrócą”
– prosiła. Chwilę później nadbiegła służąca z wieścią, że kosze... cofają się w górę, przeciw-

umieszczano siedem krzyżyków
i 18 pierwszych liter pierwszych
(lub najważniejszych) wyrazów
z łacińskiej modlitwy tzw. błogosławieństwa św. Zachariasza, będącego kierowaną do Boga modlitewną prośbą, by mocą Krzyża
Chrystusa uwolnił i ochronił modlącego się oraz konkretne miejsce od mocy szatańskich oraz zarazy. Owe modlitewne inwokacje
są fragmentami Psalmów lub do
nich nawiązują.
Nazwa krzyża pochodzi od
hiszpańskiego miasta Caravaca
de la Cruz, gdzie znajdował się

(obecnie jest tam jego kopia) najbardziej znany taki krzyż, otaczany czcią pektorał z relikwią Krzyża
Świętego, który według legendy
przyniesiony został przez dwa
anioły w XIII w. (być może jednak przywieźli go z Ziemi Świętej
krzyżowcy). Krzyż ten zasłynął
wieloma cudami, m.in. ochronił
miasto przed przeróżnymi klęskami i jako taki – dla ochrony przed
wszelkimi nieszczęściami (najczęściej „morowym powietrzem”)
– powielany był w rozlicznych
kopiach na całym świecie. Krzyż
ten – jak w Encyklopedii Staropol-

życiowych, kiedy zwyczajnie
o nią prosi. „Kiedy jest trudno, to
zwracam się do Boga – to takie
naturalne” – mówi.
mp (opr. na podstawie
www.milosierdzie.pl)

fot. Wikimedia Commons

Maciej Małysa – aktor, któ
ry m.in. zagrał rolę bł. ks. Mi
chała Sopoćki w filmie Miłość
i miłosierdzie, mówi, że od
wielu lat modli się Koronką do
Bożego Miłosierdzia.
Jak
wyznaje,
pochodzi
z domu, w którym zarówno rodzice, jak i babcia oraz starsze
rodzeństwo są mocno wierzący.
„Miłosierdzie zagościło we mnie
w taki bardzo naturalny sposób
– było i jest” – mówi Maciej Małysa i dodaje, że w jego życiu nie
było jakiejś dramatycznej historii,

Święty
Jan Kanty
w Krakowie,
mal. Tadeusz
Żukotyński
nie do biegu rzeki. Teresa nie
chciała temu wierzyć, jednak
kiedy wieść tę powtórzył także
jeden z przewodników, sama
zobaczyła ów dziw na własne
oczy. Kosze dopłynęły do brzegu i można je było bez problemu wyciągnąć. Handlarka była
przeszczęśliwa i – jak pisano
przed wiekami – „z współtowarzyszami swemi błogosławiła
Panu, iż raczył okazać jak mocne jest przed nim wstawianie
się Sługi Jego Jana”.
skiej pisze Zygmunt Gloger – „stał
się głośnym zwłaszcza r. 1545 we
Włoszech podczas zarazy morowej w mieście ówczesnego soboru Trydencie”.
Warto nadmienić, że podobną formę „karawaki” ma
także średniowieczny relikwiarz
z cząstką Krzyża znajdujący się
na Świętym Krzyżu.

Przez Krzyż Twój, Jezu,
wybaw nas od morowego
powietrza!
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Pomódl się Psalmami!

150 – tyle było „zdrowasiek”,
które odmawialiśmy podczas
rozważania wszystkich 15 tajem
nic różańcowych do czasu doda
nia Tajemnic Światła. Liczba ta
nie była przypadkowa. W pew
nej mierze różaniec – jak pisał
w Legendach dominikańskich
o. Jacek Salij – „miał zastąpić
ubogim, którzy nie umieli czytać,
Psałterz z jego 150 Psalmami”.
Nie umniejszając bynajmniej
wartości absolutnie cudownej
i niezwykle owocnej modlitwy
różańcowej, może warto sięgnąć
czasem także do Psalmów.
Psalmami modlili się wielcy
ludzie Kościoła, królowie i królowe, na języki narodowe przekładali je najznamienitsi poeci. Autorem najsłynniejszego polskie-

go tłumaczenia Psalmów jest
sam mistrz Jan Kochanowski.
„Psalmy stanowią syntezę całej
pobożności Starego Testamentu
– pisze na portalu karmel.pl o. Jerzy
Gogola OCD. – W nich, bardziej niż
w jakiejkolwiek innej księdze, czuje
się objawienie, tzn. mowę Boga do
człowieka, ale także mowę człowieka do Boga – modlitwę. Psalmy były i są ciągle czytane, gdyż
dotykają w swej treści różnych
spraw życiowych. Można nimi
wypowiadać przed Bogiem: radość i smutek, uwielbienie i bunt,
nadzieję i miłość; można przypominać dzięki nim czasy minione,
ale też snuć perspektywy co do
przyszłości. Nic też dziwnego,
że chrześcijaństwo, które wyrosło w kontekście tych wszelakich

Wzór naszych modlitw
Zanim poznał Boga i się
nawrócił, Francuz Karol de
Foucauld (ur. 1858) był beztro
skim łobuzem, źle prowadzą
cym się wojskowym i podróż
nikiem. W 1890 r. wstąpił do
trapistów, zostając ostatecz
nie kapłanem i mnichem – pus
telnikiem w Algierii. Ewangeli
zował Tuaregów, a w 1916 r.
został tam zabity. Dopiero po
jego śmierci powstała wyma
rzona przez niego wspólnota

Małych Braci Jezusa. W 2005 r.
Karol de Foucauld został ogło
szony błogosławionym. Pozo
stawił wiele prostych, ale nie
zwykle głębokich nauk. Oto,
co pisał o modlitwie:
„«Ojcze, jeśli chcesz, zabierz
ode mnie ten kielich! Jednak
nie moja wola, lecz Twoja niech
się stanie!»... Oto wzór naszych
modlitw. Mówmy do Boga jak
do ojca, z zaufaniem, prostotą,
czule zdając się na Niego jak syn,

sposobów wypowiadania swych
spraw przed Bogiem-Jahwe, nie
pozbawiło się tego bogactwa,
owszem, Księgę Psalmów uczyniło swoją księgą modlitwy”. „Sięgamy do Psalmów, do Psałterza, ponieważ on właśnie jest od wieków
tą najgłębszą, stałą modlitwą Kościoła, w której modli się Chrystus
wraz z nami, a my z Chrystusem”,
a „człowiek odnajduje samego
siebie w Psalmach w całej pełni”
– mówił Jan Paweł II. Czytajmy
zatem Psalmy, módlmy się nimi,
kontemplujmy je, rozważając
Boże tajemnice i uzmysławiając
sobie Jego stałą tajemniczą obecność wśród nas. Warto sięgnąć też
po niezrównane komentarze do
Psalmów autorstwa Jana Pawła II
i Benedykta XVI.
fot. Wikimedia Commons

który wie, że jest kochany. Prośmy Go o wszystko, czego – jak sądzimy
– potrzebujemy, o wszystko, czego – jak sądzimy – potrzebują
bracia, Jego dzieci... Prośmy Go
o to wszystko w zupełnej prostocie... Lecz jako prostacy nigdy nie
wiemy, czy nasza prośba istotnie
jest ku większemu dobru, dodawajmy przeto zawsze: «Jednak
nie moja wola, lecz Twoja»”.
Cyt. za: Karol de Foucauld,
„Duch Jezusa”, Fundacja Instytut
Globalizacji, Gliwice 2016, s. 84

Psalmy na receptę!

W świetle dzieł Ewagriu
sza z Pontu i duchowości
benedyktyńskiej Biblia le
czy, słowo Boże ma uzdra
wiającą moc, a jednym
z leków są właśnie Psalmy
i odpowiednie ich wersety.

Dzięki nim możemy rozwią
zywać trudne życiowe sytu
acje, walczyć z lękami, de
presją, niemocą, lenistwem,
nieczystością, pychą, prze
żywać i przepracowywać
smutek czy radość.

◆ Jesteś PRZYGNĘBIONY? Sięgnij po: Ps 8,5-9; Ps 91,8-16;
Ps 139,14-16; Ps 144,3; Ps 107,19n
◆ Przeżywasz STRACH i LĘK? Sięgnij po: Ps 23,1; Ps 37,25;
Ps 55,23; Ps 118,17
◆
Czujesz ROZGORYCZENIE, NIECHĘĆ I NIEUFNOŚC
WOBEC INNYCH, pytasz: „Dlaczego mnie to spotkało?”,
„Dlaczego, będąc dobrym i sprawiedliwym cierpię, a źli
i niesprawiedliwi mają się dobrze?”, sięgnij po: Ps 37,1n;
Ps 37,16n; Ps 37,35n; Ps 55,23; Ps 34,8; Ps 71,20n; Ps 94,18n;
Ps 138,6; Ps 90,4
◆ Popadasz w DEPRESJĘ? Zwróć się do Boga słowami:
Ps 6,3-5; Ps 11,1; Ps 17,13; Ps 20,8n; Ps 27,1.3; Ps 32,7n;
Ps 35,17; Ps 37,14n; Ps 38,18.22n; Ps 39,11; Ps 69,7; Ps 74,19;
Ps 118,7; Ps 124,7n
◆
Jesteś BLISKI ZAŁAMANIA? Sięgnij po: Ps 25,18;
Ps 27,13n; Ps 37,3-6.34; Ps 40,2n; Ps 56,5.12; Ps 73,15.18-22;
Ps 103,15-17; Ps 143,2-4.11
◆ Masz MYŚLI PRZECIW CZYSTOŚCI? Sięgnij po: Ps 35,4
◆ Stajesz się CHCIWY? Sięgnij po: Ps 16,5; Ps 27,10; Ps 34,3-5;
Ps 37,32n; Ps 45,11n; Ps 62,11; Ps 84,11n; Ps 119,36; Ps 140,6;
Ps 144,4
◆
Popadasz w PYCHĘ, PRÓŻNĄ CHWAŁĘ? Sięgnij po:
Ps 39,5-7; Ps 49,8-14; Ps 144,4; Ps 5,10; Ps 84,4n; Ps 119,115;
Ps 140,6; Ps 7,2n; Ps 36,12; Ps 44,7n; Ps 50,16n; Ps 62,4;
Ps 65,4; Ps 75,5n; Ps 127,1n
◆ PROŚ BOGA O PRZEBACZENIE: Ps 51, i POKUTUJ Z RA
DOŚCIĄ: Ps 32,1-5
na podst. o. Tomasz M. Dąbek OSB, „Biblia leczy”, wyd. M,
Kraków 2011
Strony przygotował Henryk Bejda

Athleta Christi – mancipium Mariae

Hetman wielki koronny Sta
nisław Żółkiewski (1547-1620),
którego 400. rocznicę śmierci
obchodzimy w tym roku, był
jednym z najbardziej maryj
nych ludzi w historii Polski.
Miłujący Ojczyznę bohater
wielu wojen, mężny i odważny
wódz był jednym z pierwszych
polskich maryjnych sodalisów
i jedną z pierwszych osób, które – na długo przed ponownym
upowszechnieniem tej formy
pobożności przez św. Ludwika
Marię Grignona de Monforta
– oddały się Maryi w niewolę.
„Został po Żółkiewskim pierścień z ciekawym napisem: mancipium Mariae, tj. służka [a właś
ciwie niewolnik – przyp. hb]
Marii – pisał o nim w książce
Święci w dziejach narodu polskiego znakomity historiozof Feliks
Koneczny. – Miał szczególne nabożeństwo do Najświętszej Ma-

ryi Panny i do św. patronów polskich. W jednej z bitew z Tatarami
(nad Udyczem), dał wojsku hasło
– Bogarodzica, a w bitwie pod
Smoleńskiem, św. Kazimierz. Kiedy mu gratulowano wielkiego
zwycięstwa pod Kłuszynem, odparł: «Moje zasługi w tym bardzo
małe. Mdłymi ramiony tak wielkiego ciężaru niepodobna podźwignąć. Cudownej, miłościwej
Łasce Bożej wszystko ma być poczytane. Miewał zawsze żołnierzy mniej (i to znacznie mniej) niż
nieprzyjaciel. Mawiał wtedy do
żołnierzy: «O mocy nieprzyjacielskiej też wiemy, ale mocniejszy
na niebie Bóg». Pozostało też po
nim niemało dzieł miłosierdzia,
(...) Godny jest pamięci ludzkiej
testament świętego hetmana,
w którym zwraca się do syna
w te słowa: «Wiarę świętą chrześcijańską, powszechną mocno
i statecznie trzymaj. Dla niej krwi

rozlać i żywota położyć nie żałuj.
Odpłata u Pana Boga za to, kto
dobrą chęcią, dobrym sercem
służy Rzeczypospolitej. (...)»”.
Żółkiewski żył modlitwą różańcową. Wzbudzając w nim
wiarę, nadzieję i miłość, towarzyszyła mu ona na co dzień.
Lojalny wobec króla, trzeźwy i rozważny polityk, stronił
od pogrążającego kraj w anarchii warcholstwa i udziału
w licznych podówczas rokoszach. Nad własne dobro przenosił dobro publiczne. Był orędownikiem zgody narodowej,
a wszelkie konflikty starał się
rozwiązywać pokojowo. Zgromadziwszy ogromny majątek,
był wielkim dobrodziejem Koś
cioła i Polski – budował kościoły i klasztory, szkoły i kolegia,
wznosił zamki obronne na kresach, hojnie łożył na pobożne
fundacje.

Znamienne jest to, że Bóg
wezwał go do siebie 7 października 1620 r., w święto Matki
Bożej... Różańcowej i że to
właśnie w założonej przezeń Żółkwi rozszerzył się
później Jej kult. To właśnie pozostałą po Żółkiewskim szablą Jan III
Sobieski dał sygnał do
walnej rozprawy z Turkami pod Wiedniem.
„Wszyscy zapewne macie jeszcze w pamięci zeszłoroczny (1908)
pogrzeb hetmana Stanisława Żółkiewskiego. (...) Ja dziwnego doznałem uczucia, kiedy stanąłem przed trumną wielkiego naszego bohatera. Przy odmawianiu modłów żałobnych usta składały mi się raczej
do modlitwy do niego niż za niego. Wszak Stanisław Żółkiewski całe
życie był chrześcijańskim «wyznawcą», a zginął jak męczennik za
sprawę Chrystusa. A gdy patrzyłem na przeniesienie jego prochów
do grobu nowego w farze żółkiewskiej, serce znowu mówiło, że to nie
pogrzeb zwyczajny, ale raczej jedna z owych uroczystości religijnych,
których pamiątkę Kościół we Mszy św. i pacierzach kapłańskich święci
pod nazwą translacji, czyli przeniesienia relikwii świętych”.
List pasterski św. abp Józefa Bilczewskiego w 500. rocznicę
śmierci bł. Jakuba Strepy (Strzemię) – Lwów, 11 lutego 1909 r.

fot. Wikimedia Commons
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to największa w Polsce bezpłatna
gazeta ewangelizacyjna!

A

„Dobre Nowiny” znajdziesz w kościołach, 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.
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
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We Mszy Świętej uczestniczyć...
Rozmowa z ks. Krzysztofem Porosło

Błogosławiony
ks. Michael McGivney

Bliźniacza dusza Ojca Pio
Przyjaciółka Polski
Wielka mistyczka

Dzieciątko Jezus
w objęciach
świętych

Świat na
Ciebie czeka,

Panie...

fot.

Choć wokół nas wiele zamętu, krzyku,
niepewności, w cichości serca i pokorze
przygotowujmy się na przyjście Pana.
Bo On Jest i przyjdzie...
7555

numer

Treść wiadomości:

MAT.RAFAEL.DN

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

7555

MAT.RAFAEL.DN

Wyślij SMS pod numer
o treści
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę.

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.

■ 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.

CEGIEŁKA

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

KUPUJĄC CEGIEŁKĘ OTRZYMUJĄ PAŃSTWO PREZENTY
I WSPIERAJĄ FUNDUSZ WYDAWNICZY „DOBRYCH NOWIN”!

30 zł

Pakiet pięciu
otwieranych kartek
świątecznych na
Boże Narodzenie
z kopertami; kartki
w środku czyste
(bez życzeń).

Aby kupić cegiełkę, należy:

1. Skontaktować się z Biurem „Dobrych Nowin”. Kontakt w dni powszednie
w godz. 10-14, nr tel. +48 12 411 14 52 w. 58 lub +48 515 766 172 albo wysłać
zamówienie pod adres mailowy: jola@stowarzyszenierafael.pl
W zamówieniu mailowym/ telefonicznym proszę podawać adres, pod który ma
zostać wysłana przesyłka z zakupioną cegiełką.
2. Dokonać wpłaty na konto: Stowarzyszenie Rafael ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków,
CZYTAJ, WSPIERAJ,
EWANGELIZUJ Z NAMI
CODZIENNIE!
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Bank PEKAO S.A., nr konta

09 1240 4719 1111 0000 5179 1106

z dopiskiem: zakup CEGIEŁKA30.

A

w w w. dobre now iny. pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY CEGIEŁEK DOSTĘPNY NA: http://dobrenowiny.pl/cegielki

