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

Zgromadzeni  
na świętej wieczerzy
„Kocham sprawować Eucharystię. Nigdy mi się nie znudziła. 
Zawsze jest piękna, zawsze do mnie przemawia” – mówi ks. dr Stanisław Staśko

Rok  
św. Józefa

Objawienie 
w Pontmain

Wylosuj 
patrona  

na 2021  rok
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  Drodzy Czytelnicy! 

Dziękujemy Wam, że jesteście z nami, że przysyłacie nam listy, że wpłacacie na 
nasze konto środki, dzięki którym możemy wydawać „Dobre Nowiny”.

Widzimy, że przygotowanie kolejnych numerów będzie stanowić w tym 
roku nie lada wyzwanie – pandemia nie odpuszcza, znacznie mniej ludzi 

chodzi do kościoła, wciąż obowiązują rozmaite ograniczenia. Potrzeba nam 
więc ogromnej mobilizacji. Za każdą pomoc składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

Pomyślmy, może ktoś może się zareklamować w naszej gazecie, ktoś dołączyć do rozdających 
„Dobre Nowiny”, a jeszcze ktoś inny wpłacić swój dar serca. Wiem, że razem damy radę. 

Chcemy w tym trudnym czasie przychodzić do Was z „Dobrymi Nowinami” i pomagać prze-
trwać trudne miesiące, patrząc z nadzieją w przyszłość... Polecajmy nasze wspólne dzieło św. Józe-
fowi, którego rok właśnie obchodzimy!

Małgorzata Pabis

WydaWca:

adRES REdaKcJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków 
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

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

BIURO REKlamy: 
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
FUndRaISIng I zamóWIEnIa gazETy:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

Stowarzyszenie Rafael

8 gRuDNia 2020 R. PaPiEż FRaNCiSZEK OPuBliKOWał liSt 
aPOStOlSKi Patris corde (ojcowskim sercem) Z  OKaZji 
150. ROCZNiCy OgłOSZENia śW. jóZEFa PatRONEm KOśCiO
ła POWSZEChNEgO. tym Samym ZaiNauguROWał W  KOś
CiElE ROK śW. jóZEFa. 
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Jak dokonać wpłaty?
◆ zrób przelew internetowy wg 
danych na formularzu obok lub

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

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

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

Dzięki DARoWizNoM 
CzyTELNikóW.

z serca dziękujemy za  
każdą wpłatę.

trwa losowanie roczne-
go patrona – przez internet 
może to zrobić każdy wierny. 
akcję prowadzi Zgromadze-
nie Sióstr matki Bożej miło-
sierdzia. 

Tradycja losowania patro-
nów ma już ok. 160 lat. Sięga 
początków Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. „Loso-
wanie patronów «zaszczepiłyś-
my» także wśród ludzi, którzy 
są związani z  naszym zgroma-
dzeniem” – wyjaśnia s. Elżbieta 
Siepak, rzecznik Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Z  Dzienniczka wiemy, jak 
wielką wagę przywiązywała 
do tego św. s. Faustyna. Chcia-

ła, aby Ktoś z  nieba w  sposób 
szczególny towarzyszył jej 
dniom w  nowym roku, aby ją 
wspierał. „Chciała wylosować 
Jezusa Eucharystycznego. Naj-
pierw chciała się umartwić i nie 
zajrzała, kogo wylosowała. Po-
szła do kaplicy podziękować 
za patrona, a  w  sercu usłyszała 
głos Jezusa: «Jestem Twoim pa-
tronem». Rzeczywiście tak było” 
– wspomina s. Elżbieta Siepak.

Wraz z patronem każda oso-
ba otrzymuje także intencję, 
w  której ma się modlić, oraz 
przesłanie. Patrona można wy-
losować po wejściu na stronę 
internetową: www.faustyna.pl. 
„Niech święci patronowie wspie-

rają nas, niech pomagają pięknie 
żyć, coraz pełniej uczestniczyć 
w  życiu i  misji Jezusa objawia-
jącego światu miłosierną miłość 
Boga” – mówi s. Siepak.

W  ubiegłym roku swojego 
rocznego patrona wylosowa-
ło ponad 180 tys. osób. Byli 
to głównie Polacy, ale stronę 
www.faustyna.pl w  tym celu 
odwiedzili też wierni hiszpań-
sko- i anglojęzyczni, wielu Fran-
cuzów i  Niemców. W  tym roku 
po raz pierwszy w  losowaniu 
będą mogli wziąć udział Słowa-
cy. Na stronie polskiej można 
wylosować jednego z  dwustu 
patronów, a  na stronach w  in-
nych językach – jednego ze stu.

Wylosuj patrona na 2021 rok

Wylosuj swojego patrona:      WWW.FauStyNa.Pl 

Życie Józefa jest jak barwny ob-
raz malowany ciszą: zaręczo-

ny z  dziewicą Maryją, człowiek 
sprawiedliwy, zawsze gotowy 
na wypełnianie woli Boga obja-
wiającej się w Jego Prawie i czte-
rech snach; świadek rodzącego 
się Mesjasza, oddawania Mu czci 
przez pasterzy i  magów. Józef 
towarzyszył Synowi Bożemu, 
zamieszkał z  Nim i  Maryją –  po 
powrocie z  ucieczki w  Egipcie 
– „w  ukryciu, w  małej, nieznanej 
wiosce Nazaret w Galilei”. Patron 
Kościoła katolickiego, robotni-
ków, opiekun Zbawiciela i patron 
dobrej śmierci, a szczególne we-
zwania są do niego kierowane 
w każdą środę i przez tradycyjnie 
poświęcony jego czci marzec. 

Święty Józef „uczynił ze swe-
go życia służbę, złożył je w ofie-
rze tajemnicy wcielenia i  zwią-
zanej z  nią odkupieńczej misji”. 
Franciszek wskazuje, że Józef jest 
nauczycielem wiary. Ten Ojciec 
czuły „uczy nas, że posiadanie 
wiary w Boga obejmuje również 

wiarę, że może On działać także 
poprzez nasze lęki, nasze ułom-
ności, nasze słabości. Uczy nas 
także, że pośród życiowych burz 
nie powinniśmy bać się oddać 
Bogu ster naszej łodzi”. Dlatego 
też, pełen ufnej wiary, „w  każ-
dych okolicznościach swojego 
życia Józef potrafił wypowiedzieć 
swoje «fiat», jak Maryja podczas 
Zwiastowania i Jezus w Ogrójcu”. 
To w szkole Józefa uczył się Jezus 
wypełniać wolę swojego Ojca. 

Dzięki zaufaniu, „Bóg pomógł 
mu w  wyborze, oświetlając jego 
osąd”. Zatem Józef jako Ojciec 
przyjmujący „odkłada na bok 
swoje rozumowanie, aby uczy-
nić miejsce dla tego, co się dzie-
je, choć może mu się to zdawać 
tajemnicze, akceptuje, bierze za 
to odpowiedzialność i  godzi się 
ze swoją historią”. Tak więc jego 
życie duchowe stanowi drogę 
akceptacji, a nie wyjaśnienia. „Ak-
ceptacja jest sposobem, w  jaki 
przejawia się w  naszym życiu 
dar męstwa, który otrzymujemy 

od Ducha Świętego. Jedynie 
Pan może dać nam moc, aby 
przyjąć życie takim, jakim jest, 
aby uczynić miejsce także dla 
tej przeciwstawnej, nieoczeki-
wanej, rozczarowującej części 
naszego istnienia”. Józef zatem 
stawia czoło temu, co się dzieje 
w jego życiu i podejmuje za nie 
osobistą odpowiedzialność. 

Papież wskazuje, że od tego 
„Ojca z twórczą odwagą” „musi-
my nauczyć się tej samej troski 
i  odpowiedzialności: kochać 
Dziecię i  Jego Matkę; kochać 
sakramenty i  miłosierdzie; ko-
chać Kościół i  ubogich. Każde 
z  nich jest zawsze Dziecięciem 
i Jego Matką”. Józefa jako czło-
wieka pracy, możemy podpa-
trywać w jego uczciwości i tros-
ce o  zapewnienie utrzymania 
Świętej Rodzinie. „Od niego Je-
zus nauczył się wartości, god-
ności i  radości tego, co znaczy 
móc spożywać chleb, który jest 
owocem własnej pracy”.

Ojciec Święty przypomina, 
że „postać Józefa w  stosunku 
do Jezusa jest cieniem Ojca Nie-
bieskiego na ziemi: osłania Go, 
chroni, nie odstępuje od Niego, 
podążając Jego śladami”. To sta-
wanie się ojcem jest związane 
z  podejmowaniem odpowie-
dzialności za życie drugiego. 
Ojcostwo nie zniewala, nie bie-

rze w posiadanie, ale czyni wol-
nym, daje zdolność wyruszenia 
w  drogę. Stąd „szczęście Józe-
fa nie polega na logice ofiary 
z siebie, ale daru z siebie. Nigdy 
w tym człowieku nie dostrzega-
my frustracji, a jedynie zaufanie. 
Jego uporczywe milczenie nie 
rozważa narzekań, ale zawsze 
konkretne gesty zaufania”. 

Wpatrując się w postać św. Jó-
zefa, warto mieć świadomość, 
że misją świętych jest przede 
wszystkim „wstawiennictwo za 
nami przed Bogiem”. A „ich życie 
jest konkretnym dowodem na 
to, że można żyć Ewangelią”. 

Ks. Leszek Smoliński
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Kończył się 2020 r. – zabłąkana kula 
trafiła w dziewięcioletniego argentyń-
skiego chłopca. tiziano nie odniósł 
jednak żadnych obrażeń, gdyż pocisk 
zatrzymał się na metalowym krzyżyku. 
Rodzina chłopca od razu nazwała to 
wydarzenie „cudem noworocznym”. 

Jak poinformowała policja z  San 
Miguel de Tucumán, „wydarzenie mia-
ło miejsce około godz. 22.00 31 grud-
nia. „9-letni chłopiec imieniem Tiziano 
z  dzielnicy Las Talitas zameldował się 
wraz z ojcem na ostrym dyżurze szpitala 

Noworoczny cud
Dzieciątka Jezus w  południowej części 
miasta z  powierzchowną raną w  klatce 
piersiowej, powstałą z  broni palnej. Po 
dokładnym zbadaniu przez kilku lekarzy 
po 48 minutach chłopiec został zwolnio-
ny” – czytamy w policyjnym raporcie.

Jak wyjaśnili rodzice, kula trafiła w śro-
dek małego metalowego krucyfiksu, któ-
ry chłopiec otrzymał w prezencie od ojca. 
Krzyż został uszkodzony przez pocisk, 
dzięki czemu na ciele chłopca pojawiła 
się tylko niewielka powierzchowna rana.

Za: CNA
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„Zgromadzeni na świętej wiecze-
rzy” – to tytuł programu duszpaster-
skiego kościoła w Polsce na obecny 
rok liturgiczny. kościół daje nam te 
słowa w czasie, gdy trwa pandemia, 
gdy ograniczenia dotykają także 
kościołów...

Tytuł bardzo mi się podoba. Jestem 
nim poruszony. Choć z jednej strony brzmi 
nieco formalnie, to jednak jego istotę 
stanowi rozpalone do czerwonoś ci zako-
chane w Odkupicielu nasze serce. Zatem 
takie zogniskowanie się życia Kościoła, 
skupienie się na Eucharystii daje nadzieję 
na ponowne odzyskanie pewności wiary, 
a co za tym idzie, daje szansę na odnowie-
nie najważniejszej relacji z Tym, który za 
nas wszystkich „umarł i zmartwychwstał”. 
Jest to tym bardziej ważne, że zostaliśmy 
mocno dotknięci pandemią wirusa SARS-
CoV-2, który tak wielu poranił, niektórych 
zabił, a większość przestraszył i zmusił do 

Cieszę się Mszą Świętą i Komu  nią Świętą jak dziecko

izolacji i  samotności. Tego też doświad-
czył cały Kościół, ale i wielu wiernych, któ-
rzy nie mogli, a czasami nadal nie mogą 
uczestniczyć osobiście w  życiu Kościoła, 
którego sercem jest Eucharystia. 

czym zatem jest ta „Święta wiecze-
rza”, którą polscy biskupi chcą po-
stawić w centrum naszego jednost-
kowego życia w  tym szczególnym 
czasie pandemii koronawirusa, 
w  skutek którego tak wiele kościo-
łów opustoszało?

Jest nią Msza Święta, w której sam Je-
zus za każdym razem zaprasza nas do na-
szego parafialnego Wieczernika, pozwa-
lając każdemu patrzeć na Niego i  Jego 
uczniów, których On, nasz Zbawiciel, 
„dopiero co” uczynił swoimi przyjaciółmi, 
apostołami, kapłanami i  koncelebran-
sami. I właśnie tak to się dzieje podczas 
każdej „Świętej Wieczerzy”, kiedy nie tyl-

ko możemy „patrzeć” (np. choćby przez 
telewizję czy internet), ale możemy, a na-
wet winniśmy wraz z Jezusem uczestni-
czyć w Najświętszej Ofierze, składając ją 
wraz z Nim na wszystkich ołtarzach świa-
ta. Ostatni sobór tak pięknie nazwał Eu-
charystię, mówiąc o niej, że jest ona źró-
dłem i szczytem życia chrześcijańskiego. 
Eucharystia to coś więcej niż dobrze  
(od)celebrowana Msza, gdzie skrupu-
latnie zachowuje się zapisane w  Mszale 
Rzymskim rubryki, czyli normy liturgicz-
ne, choć z pewnością są one bardzo waż-
ne. Bez uświadomienia sobie obecności 
Ducha Świętego, który wszystko „uświę-
ca i przemienia”, jak i bez zaangażowania 
naszego ducha każda ta nieprawdopo-
dobna i  ze swej istoty radosna celebra-
cja tajemnicy męki, śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa może zwyczajnie stać 
się co najwyżej uroczystym „pogrzebem 
Jezusa” zamiast uwielbieniem Boga.

EUCHARYSTIA to „Ktoś”, kto żyje i daje 
życie. EUCHARYSTIA to żywy, zmar-
twychwstały Jezus, którego realnej obec-
ności trzeba się nam wszystkim nauczyć 
na nowo. W  przeciwnym razie zamieni-
my Mszę Świętą w bardzo „elegancki”, ale 
drętwy i niezrozumiały spektakl. 

Dlatego marzy mi się, aby zwróce-
nie się w  stronę Wieczernika, w  stronę 
Eucharystii sprawiło, że każdy z  nas, 
bez wyjątku, tak duchowny, jak i  każdy 
z  wiernych, zrozumie, że Eucharystia to 
nasze prawdziwe ŻYCIE. Bez takiego po-
dejścia, bez tego osobistego pragnienia 
„brania Życia”, spożywania Ciała Pańskie-
go, „abyśmy mieli życie i  [abyśmy] mieli 
je w obfitości”, Msza Święta stanie się co 
najwyżej monotonnym, od setek lat po-
nawianym liturgicznym „spektaklem”, na 
którym wszystko albo nas nudzi, albo 
rozprasza. Tak jednak być nie musi.

mottem tego roku są słowa: „ojciec 
mój da wam prawdziwy chleb z nie-
ba” (j 6,32). czym jest ten prawdzi-
wy chleb? jaką rolę powinien pełnić 
w życiu każdego z nas?

Eucharystia to „Chleb żywy”! To żywy 
i prawdziwy Jezus, który chce się z nami 
spotykać, który chce z nami rozmawiać, 
który chce do nas mówić, a  przede 
wszystkim chce się nam dawać jako 
„pokarm na życie wieczne”. Jezus w Wie-
czerniku nie tylko przygotowuje nam 
najwspanialszą Ucztę, ale nas gromadzi 
z  sobą: „Gdzie dwaj lub trzej zbiorą się 
w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”.

Tymczasem od niemal roku prze-
żywamy globalną pandemię wirusa 

 Sars-Cov-2, a  wraz z  nim także prawie 
globalny lockdown. To drastyczne za-
mknięcie tak wielu z nas boli i wyniszcza. 
Czy na tę izolację oprócz szczepionki jest 
jakieś antidotum? Jest nim EUCHARY-
STIA. Sam Jezus nas o tym zapewnia! „Oj-
ciec mój da wam prawdziwy chleb z nie-
ba” (J 6,32). Ojciec Niebieski codziennie, 
a zwłaszcza w każdą niedzielę, we wszyst-
kie święta przygotowuje dla nas ucztę, 
dając nam do spożycia Ciało i Krew Zba-
wiciela, swojego Syna, a  naszego Pana. 
EUCHARYSTIA to prawdziwy „Chleb z nie-
ba”! Czy ten „Chleb” jest ważny? 

W  Dzienniczku św. siostry Faustyny 
czytamy wiele poruszających słów po-
twierdzających żywą obecność Jezusa 
w  Eucharystii. To opisy jej mistycznych 
doświadczeń. Mnie jednak osobiście po-
rusza moment, kiedy pod koniec swego 
życia siostra Faustyna była już tak cięż-
ko chora, że nie mogła pójść do kaplicy 
klasztornej na Mszę Świętą. Znalazła się 
w  „izolacji”. Została odseparowana od 
rodziny zakonnej, od wspólnoty, a nade 
wszystko została pozbawiona możliwoś-
ci przyjmowania Komunii Świętej, Ciała 
Pana. Była oddalona od żywego Jezusa, 
a ówczesne „rubryki”, przepisy kościelne 
nie pozwalały, aby kapłan mógł wejść za 
klauzurę. (Mógł, ale tylko za dyspensą bi-
skupa). Wówczas siostra Faustyna Kowal-
ska dostąpiła nadzwyczajnej łaski. Ojciec 
Niebieski posłał do niej anioła Serafina, 
aby codziennie przynosił jej Komunię 
Świętą. Tak potężna była tęsknota siostry 
Faustyny za Eucharystią!

Wszyscy wiemy, że na dłuższą metę 
nie da się żyć tylko „Eucharystią” z ekra-
nu telewizora czy z  komputera. Podob-
nie jak nie można zaspokoić głodu, 
choćbyśmy całymi godzinami wpatry-
wali się w  dania przygotowane przez 
Magdę Gessler. A zatem trzeba powrócić 
do kościoła, do wspólnoty, do Euchary-
stii. Trzeba na nowo przygotować Bogu 
w  sakramencie pokuty swe poranione 
serce. Jezus podczas każdej Mszy Świę-
tej mówi nam: „Bierzcie i  jedzcie”, a  nie: 
„Bierzcie i  patrzcie”. Przyjmowanie lub 
nie przyjmowanie Komunii Świętej de 
facto decyduje o  naszym szczęściu do-
czesnym, ale i o szczęściu wiecznym. 

jak często powinniśmy przyjmować 
do swojego serca jezusa?

Zachwyt nad Eucharystią skutkuje 
rozpaleniem się miłości w nas. Takiej mi-
łości, która pragnie zjednoczenia. Komu-
nia Święta to zjednoczenie się z Bogiem, 
ale i zjednoczenie Boga z nami. W przyj-

mowaniu Komunii Świętej nie chodzi 
przecież o  statystykę. Chodzi o  zjedno-
czenie. Codzienne przyjmowanie Jezu-
sa do swego serca to z  pewnością stan 
wymarzony. Dla wielu wręcz niewyobra-
żalny. A przecież to stan „normalny”. Gdy-
by ktoś komuś po ślubie powiedział, na 
przykład zakochanemu współmałżonko-
wi: „Będziesz się spotykał z ukochanym, 
z ukochaną raz w tygodniu”, to sądzę, że 
byłby to stan trudny do zaakceptowania. 
Kto prawdziwie kocha, ten się nie męczy! 

Miłość do Jezusa to nieustanne szu-
kanie sposobności do przyjmowania Go 
w Komunii Świętej. Jedyną przeszkodą jest 
grzech ciężki. Dlatego w bazylice Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach jest tak wie-
le konfesjonałów, spowiedników, którzy 
codziennie jednają ludzi z  Bogiem. Głód 
Boga powinien być podobny do głodu 
chleba. A  ten nigdy się nam nie przejadł! 
Może właśnie dlatego Jezus przemienia 
dla nas swe Ciało w „chleb”, aby Komunia 
Święta nigdy się nam „nie przejadła”. 

czym jest komunia duchowa? kiedy 
i  w  jaki sposób powinniśmy korzy-
stać z tej formy?

Bywają sytuacje, kiedy fizycznie nie 
możemy przyjąć Jezusa w kościele. Wów-
czas pozostaje nam wielki dar Jezusowe-
go Kościoła, czyli tzw. Komunia Święta 
„duchowa”. W  okresie pandemii zachę-
ca często do tej formy „Komunii” papież 
Franciszek. „Komunia” znaczy „zjedno-
czenie”. Duchowe zjednoczenie nie jest 
jednak tym samym, co fizyczne, ale to 
duchowe prowadzi do fizycznego. Zna-
łem pewną osobę, która przez wiele lat 
nie mogła przyjąć Komunii Świętej z racji 
obiektywnych przeszkód. Zawsze była 
na Mszy Świętej niedzielnej i zamiast Ko-
munii prosiła o błogosławieństwo. Kiedy 
dostała wylewu, utraciła możność pójś-
cia do kościoła. Wówczas Kościół przy-
szedł do niej. Otrzymała rozgrzeszenie 
na łóżku szpitalnym oraz Komunię Świę-
tą. Całymi latami przyjmowała Komunię 
Świętą duchową, aby być gotową na Eu-
charystię, na Jezusa, który przeprowadził 
ją przez bramę śmierci. 

Komunia Święta, również ta ducho-
wa, winna nas przemieniać. Wspomnia-
na przeze mnie osoba była przemienio-
na Eucharystią. 

Na koniec tej wypowiedzi pragnę 
przypomnieć zalecenie Katechizmu Koś-
cioła Katolickiego: „Kościół gorąco zale-
ca wiernym przyjmowanie Najświętszej 
Eucharystii w niedziele i dni świąteczne 
lub jeszcze częściej, nawet codziennie” 
(KKK  1389). Wydaje się, że wielu zapo-
mniało, że w  dni powszednie nie musi-
my być na całej Mszy Świętej, aby przy-
jąć Komunię Świętą. Możemy także dwa 

razy w ciągu dnia przyjąć Komunię Świę-
tą, raz przed południem, drugi zaś raz po 
południu, z tym że po południu czyli za 
drugim razem musi to być podczas Mszy 
Świętej. Zawsze jednak z  zachowaniem 
godzinnego postu eucharystycznego.

a  jak się przygotować do przyjęcia 
Pana? 

Jeśli Jezus jest w  centrum nasze-
go życia, jeśli nasze życie jest podobne 
do trajektorii, z  jaką planety krążą wo-
kół słońca, wówczas jesteśmy zawsze 
w Jego blasku, wówczas jesteśmy goto-
wi na przyjęcie Jego promieni, czyli łask, 
którymi nas uświęca. 

W duchowości mówi się o przygoto-
waniu dalszym i  bliższym do przyjęcia 
Komunii Świętej. W przestrzeń przygoto-
wania dalszego wchodzi niemal wszyst-
ko, co stanowi nasze życie. Po pierwsze, 
„stan” łaski uświęcającej, czyli perma-
nentnej gotowości zjednoczenia się z Je-
zusem. Utrzymanie tego „stanu” to nie 
tylko unikanie grzechów ciężkich, ale też 
stanowcze sprzeciwianie się pokusom 
do grzechów, zwłaszcza tych ciężkich. 
Jeśli już niestety zdarzy się nam popełnić 
grzech ciężki, wówczas przygotowanie 
dalsze do Eucharystii musi oznaczać po-
szukiwanie sposobności do pojednania 
się z Bogiem i z bliźnimi w sakramencie 
pokuty. 

W  utrzymaniu „stanu” łaski pomaga 
modlitwa. Najpierw ta codzienna, którą 
powinna być modlitwa poranna i  wie-
czorna. Ważna jest też modlitwa w ciągu 
dnia. Niech to będzie choćby różaniec 
czy jakaś jego część, a może tylko „dzie-
siątek” zmówiony w drodze na zakupy. 

Ważną rolę w  życiu duchowym od-
grywają tzw. „akty strzeliste”. Jednym 
z  nich jest ten, którego sam Jezus na-
uczył siostrę Faustynę: „JEZU, UFAM TO-
BIE!”. Do dalszego przygotowania należą 
także nasze intencje (ofiarowanie pracy, 
wysiłku, zmęczenia itp.). „Przygotowa-
niem dalszym” jest również patrzenie 
na zegarek, aby się nie spóźnić na Mszę 
Świętą. To też odpowiedni strój, aby nie 
był np. „plażowy”! 

Przygotowanie bliższe to modlitwa 
w  kościele przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej, czynny udział w śpiewie pieśni, 
zaangażowanie w  liturgię, słuchanie 
i przyjmowanie do serca słuchanych ka-
zań, homilii, medytacji. Wreszcie przeży-
wanie słów wypowiadanych przez cele-
bransa, które bezpośrednio prowadzą 
nas do Stołu Pańskiego. Bezpośrednie 
przygotowanie do Komunii Świętej, to 
także postawa podczas przyjmowania 
Ciała Pańskiego. Godne przyjęcie Jezusa 
to czystość serca, stan łaski uświęcającej. 
Z  godnym przyjęciem Komunii Świętej 

łączy się także dziękczynienie po niej 
oraz błogosławieństwo. Warto o  tym 
pamiętać, abyśmy nigdy nie „uciekali” 
z Jezusem po przyjęciu Komunii Świętej. 
Śpiew pieśni dziękczynnych jest formą 
uwielbienia Chrystusa.

a  czym jest post eucharystyczny? 
ile trwa? czy to musi być koniecznie 
60 min? co się stanie, jeśli minie tyl-
ko 55 min?

Stary Testament wspomina, że poś-
cili królowie czy prorocy. W  Nowym Te-
stamencie widzimy Jezusa, który pościł 
czterdzieści dni na pustyni. Czytamy 
też, jak sam Jezus wzywał do modlitwy, 
postu i  jałmużny. A  wszystkie te uczyn-
ki pokutne to trzy drogi do nawrócenia. 
Dopiero duchowy wymiar postu, a  nie 
samo spektakularne umartwianie wyda-
je owoce. Post to połączenie aktu pokuty 
z umartwianiem ciała. 

Na czym polega post eucharystyczny? 
Na powstrzymaniu się od spożywania 
wszelkich pokarmów na jedną godzi-
nę przed przyjęciem Jezusa (w  tym po-
wstrzymujemy się także od żucia gumy). 
Tylko woda nie łamie postu eucharystycz-
nego. Trzeba też pamiętać, że chorych 
obowiązuje w czasie trwania choroby za-
ledwie piętnastominutowy post. W  pani 
pytaniu wyczułem pewną „pułapkę” na 
wrażliwych. A jeśli zabraknie jednej, może 
dwóch, a  może trzech minut do pełnej 
godziny? Ważna jest intencja i okolicznoś-
ci. Jeżeli nie przewidzieliśmy „pośpieszne-
go” księdza, to Komunię można przyjąć, 
jeśli zabraknie nam do pełnej godziny 
kilku minut. Jeśli jednak w  grę wchodzi 
więcej niż 5 min, byłoby lepiej poprosić 
księdza o Komunię po zakończonej Mszy 
Świętej lub wzbudzić w sobie pragnienie 
przyjęcia Komunii Świętej duchowej. Na-
leży zawsze zachować ducha liturgii, ale 
nie ducha faryzejskiego. 

czym dla księdza jest codzienna ko-
munia Święta?

Łatwo powiedzieć, czym chciałbym, 
aby była dla mnie Komunia Święta. 
Chciałbym, aby mnie odmieniła całkowi-
cie i na zawsze, abym już nigdy nie grze-
szył. Niestety, ale tak to nie działa. Mogę 
jednak powiedzieć, że kocham sprawo-
wać Eucharystię. Nigdy mi się nie znudzi-
ła. Zawsze jest piękna, zawsze do mnie 
przemawia. Niemniej przed każdą Mszą 
Świętą i Komunią Świętą zawsze porusza-
ją mnie słowa: „Panie, nie jestem godzien, 
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko 
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. 
Rzeczywiście zawsze czuję się niegod-
ny przyjmowania Ciała i  Krwi Pana, ale 
zawsze cieszę się, że On się tak uniża, że 
chce do mnie przyjść. Zawsze też czuję, że 

Zaprzyjaźniona ze mną 
włoska wspólnota „Nuovi 

Orizzonti” przesłała mi kilka 
lat temu zdjęcie. Widać na nim 
neoprezbitera don Simone 
z dużą hostią uniesioną wyso-
ko zaraz po konsekracji. Obok 
na zdjęciu można zobaczyć też 
kilku wpatrzonych w nią kon-
celebransów, a także dwóch 
klęczących kleryków. Zdjęcie 
to pokazuję czasami spowia-
dającym się u mnie kapłanom. 
Wówczas pytam ich: „Co wi-
dzisz na tym zdjęciu?”. Wszyst-
kie odpowiedzi są dobre. mó-
wią mi: „Widzę jezusa”, „Widzę 
księży zapatrzonych w kon-
sekrowaną hostię”, „Widzę 
adorację”, „Widzę zachwyt”. 
ale pewien młody ksiądz po-
wiedział mi coś, o czym staram 
się sam codziennie pamiętać: 
„Widzę tu miłOśĆ”. i to jest 
właśnie to! 

Jezus mnie uzdrawia. Im starszym jestem 
księdzem, tym lepiej rozumiem Ofiarę 
Jezusa także dla mojego zbawienia. Dla-
tego nie wstydzę się mówić, że cieszę 
się Mszą i  Komunią Świętą jak dziecko. 
Wierzę, że Jezus też cieszy się mną. Dla-
tego oddaję Mu całe me życie i całe me 
serce. Na obrazku prymicyjnym napisa-
łem: „W Tobie, Panie, jest wszystko, czego 
chcę i  pragnę!”. Tym jest dla mnie każda 
Msza Święta i każda Komunia Święta. Jest 
wszystkim, czego chcę i pragnę.

dziękuję za rozmowę.

 Z KS. DR. StaNiSłaWEm StaśKO ROZmaWia małgORZata PaBiS 

   KS. DR StaNiSłaW StaśKO
– kapłan diecezji tarnowskiej, twórca 
Duszpasterstwa osób niepełnospraw-
nych ruchowo diecezji tarnowskiej 
oraz Katolickiego Stowarzyszenia 
„Cyrenejczyk”, rekolekcjonista, 
autor wielu książek o  tematy-
ce religijnej; zaprzyjaźniony 
z  włoską Wspólnotą „Nuovi 
Orizzonti” z  Frosinone. ak-
tualnie posługuje w  Sank-
tuarium Bożego miłosier-
dzia w  łagiewnikach jako 
spowiednik i kaznodzieja.
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O  tym, że wiele sióstr za-
konnych jest mistrzyniami 
kuchni, wiadomo już od daw-
na. tym razem „oficjalnie” 
dowiedział się o  tym cały 
świat: 33-letnia siostra lo-
rayne Caroline tinti ze Zgro-
madzenia Sióstr matki Bożej 

Zmartwychwstania Pańskie-
go w  Catanduva (Brazylia) 
zwyciężyła w  listopadowym 
17. odcinku 7. sezonu brazy-
lijskiego masterchefa – „ma-
sterChef Brasil 2020”. Ze swo-
imi zdolnościami siostra mo-
głaby gotować w najlepszych 

restauracjach świata, a mimo 
to głównymi degustatorami 
jej doskonałych dań – oprócz 
innych sióstr – są dziś bez-
domni w São Paulo. 

To właśnie zdjęcia, na któ-
rych s. Lorayne gotowała dla 
bezdomnych sprawiły, że zapro-
szono ją do uczestnictwa w pro-
gramie. Otrzymawszy zgodę 
przełożonej (o co nie było wca-
le łatwo!) podjęła wyzwanie. 
W  programie musiała sprostać 
nie lada wyzwaniu: przyrządzić 
dania, których nigdy wcześniej 
nie robiła. „Upichciła” wspa-
niały deser tiramisu, a  w  fina-
łowej rozgrywce – pokonując 
siedmioro innych zawodników 
– zachwyciła jurorów przygoto-
waniem nieziemsko smacznego 
strogonowa z krewetek. 

Chcesz obejrzeć Świątki Ponidzia? Taki tytuł nosi wystawa fotografii 
ponidzkich krzyży, kapliczek i  figur przydrożnych wykonanych z  ka-
mienia pińczowskiego, prezentowana w Muzeum Regionalnym w Piń-
czowie. Aby ją obejrzeć, nie trzeba się wybierać do tego miasteczka. 
Piękny katalog wystawy – ze zdjęciami Alicji Mazurek i Wojciecha Bała-
bańskiego – można ściągnąć za darmo ze strony: http://muzeumpin-
czow.pl/katalog-swiatki-ponidzia-online. Warto!

Sakralne Ponidzie

W  czasie trwającej pande-
mii to właśnie lekarze i pielę-
gniarki, którzy narażając wła-
sne życie ratują życie i  zdro-
wie swoich bliźnich, znajdują 
się w  centrum naszej uwagi. 
mieszkańcy Wenezueli z  nie-
cierpliwością czekają na mają-
cą nastąpić w przyszłym roku 
beatyfikację swojego rodaka, 
wielkiego lekarza – czcigod-
nego sługi Bożego josé gre-
gorio hernándeza Cisnero-
sa (1864-1919). Wenezuelski 
medyk w  szczególny sposób 
wsławił się ofiarną służbą 
podczas epidemii grypy hisz-
panki, szalejącej w Wenezueli 
w latach 1918-1920. 

Wenezuelczycy nazywali go 
„doktorem ubogich”. José Gre-
gorio Hernández przyszedł na 
świat w  niezamożnej rodzinie 
w małym chłopskim miasteczku 
Isnotú w stanie Trujillo (Wenezu-
ela). Kiedy miał osiem lat, zmarła 
mu matka. Studiował medycynę 
w  Caracas, a  że dał się poznać 
jako bardzo zdolny, a  przy tym 
nieskazitelny pod względem 
moralnym młody człowiek, ów-
czesny prezydent Wenezueli 
wysłał go na dalsze studia do 
Paryża (zgłębiał tam m.in. tajni-
ki mikrobiologii, bakteriologii, 
histologii, patologii i  fizjologii 
eksperymentalnej). Po powrocie 
do kraju został profesorem na 

Służył Bogu, lecząc chorych
uniwersytecie w Caracas i ordy-
natorem stołecznego szpitala 
im. José María Vargaza. 

Hernandez pragnął jednak 
poświęcić się wyłącznie Bogu 
i w tym celu wyjechał do Włoch. 
W  wieku 44 lat został bratem 
Marcelo, wstępując do kartuzji 
– Certosa di Farneta koło Lukki. 
Bóg miał jednak wobec niego 
inne plany. Po zaledwie kilku 
miesiącach pobytu w  klasz-
torze Hernandez zachorował, 
a  przełożony dla poratowania 
zdrowia nakazał mu powrócić 
do ojczyzny.

W  kwietniu 1909 r. dok-
tor wstąpił do seminarium 
św.  Róży z  Limy w  Caracas, ale 
nadal tęsknił za życiem zakon-
nym. Trzy lata później Hernan-
dez powrócił do Rzymu, gdzie 
w  Kolegium Latynoamerykań-
skim odbył studia teologiczne. 
Klimat Włoch najwyraźniej mu 
nie służył, bowiem zachorował 
wtedy po raz kolejny i  znów 
musiał powrócić do Wenezueli. 
Dopiero wtedy zrozumiał, że 
Bóg nie widzi go w roli kapłana 
ani zakonnika, ale pragnie, by 
służył Mu tym, co umie robić 
najlepiej, by ofiarował Mu swo-

je lekarskie umiejętności –  że 
ma służyć Bogu, lecząc cho-
rych. Jako lekarz dr Hernandez 
postanowił wtedy dwie godzi-
ny dziennie poświęcać służbie 
ubogim. Biednych leczył za 
darmo, a jeśli trzeba było, z wła-
snych pieniędzy fundował im 
lekarstwa. Napisał kilka książek.

Umarł 29 czerwca 1919 r. 
w  szpitalu. Trafił tam jako ofia-
ra wypadku – potrącony przez 
samochód, kiedy przechodził 
przez ulicę po zakupieniu w ap-
tece lekarstw dla bardzo biednej 
staruszki. Już wtedy mówiono, 
że odszedł święty, a na jego po-
grzeb przybyły tłumy Wene-
zuelczyków. Lekarza otoczono 
kultem i  odnotowano pierwsze 
wyproszone za jego wstawien-
nictwem uzdrowienia (podczas 
procesu było ich już sporo ponad 
dwa tysiące!). Niecałe 70 lat póź-
niej, w 1985 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II ogłosił go sługą Bożym.

26 października 2020 r. 
w  kościele Matki Bożej Grom-
nicznej (Candelaria) w  Caracas 
odbyła się poprzedzająca be-
atyfikację tzw. uroczysta reko-
gnicja doczesnych szczątków 
wenezuelskiego doktora.

Sanktuarium matki Bo-
żej gospodyni Babimojskiej 
w Babimoście nieopodal Zie-
lonej góry to nowe szczegól-
ne miejsce kultu ustanowio-
ne w  listopadzie w  Diecezji 
Zielonogórsko-gorzowskiej.

Status sanktuarium otrzymał 
kościół parafialny pw. św. Waw-
rzyńca w  Babimoście, w  któ-
rym od co najmniej XVII w. 
szczególnym kultem otaczany 
jest łaskami słynący wizerunek 

Najświętszej Maryi Panny, ob-
darzony tytułem Gospodyni 
Babimojskiej. Decyzja o  usta-
nowieniu sanktuarium zapadła 
i  ogłoszona została w  szcze-
gólnym dla Babimostu czasie 
– w  310. rocznicę zachowania 
miasteczka od szalejącej w po-
bliskich Chobienicach epidemii 
cholery. Była to jedna z najwięk-
szych łask wyproszonych przez 
mieszkańców przed wspo-
mnianym maryjnym wizerun-
kiem. Ocaleni babimojszczanie 
obiecali wtedy „po wieczne 
czasy” uroczyście obchodzić 
święto Ofiarowania Matki Bo-
żej, tj. dzień 21 listopada. Wie-
le cudów i  łask odnotowano 
również w XVII- i  XVIII-wiecznej 
Księdze Cudów. 

Obraz Gospodyni Babimoj-
skiej, znajdujący się w bocznym 
ołtarzu świątyni, przedstawia 
Matkę Bożą z  Dzieciątkiem, 
a  namalowany został na bla-
sze najprawdopodobniej około 
XV w. Znajduje się na nim rów-
nież fragment modlitwy Salve 

Regina: „Salve Regina, Mater Mi-
sericordiae, misericórdes óculos 
Tuos ad nos convérte, et benedic-
tum ventris Tui fructum post hoc 
exsilium nobis ostende”, czyli: 
„Witaj, Królowo, Matko Miło-
sierdzia, miłosierne oczy Twoje 
na nas zwróć, a błogosławiony 
Twojego żywota owoc, po tym 
wygnaniu nam okaż”.

Kult Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej przechodził różne 
koleje losu. Przyczynił się m.in. 
w dużym stopniu do zachowa-
nia polskości i  wiary w  okresie 
Kulturkampfu i związanej z nim 
germanizacji, a po okresie jego 
osłabienia w czasie międzywoj-
nia ożywiony został w 1968 r. za 
sprawą ówczesnego probosz-
cza ks. Józefa Janickiego, który 
dokonał renowacji i intronizacji 
wizerunku. Do jeszcze większe-
go kultu przyczyniła się podą-
żająca corocznie do tego miejs-
ca diecezjalna pielgrzymka ko-
biet oraz pielgrzymka członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich z oko-
licznych miejscowości.

31 grudnia Kościół obcho-
dzi wspomnienie św. Kata-
rzyny labouré (1806-1876). 
190 lat temu – 27 listopada 
1830 r. – nowicjuszka ze Zgro-
madzenia Sióstr miłosierdzia 
doznała objawienia, podczas 
którego matka Boża – z miło-
ści do ludzi – poleciła jej wy-
bić medalik według ukazane-
go przez siebie wzoru. Dziś 
znamy go pod nazwą Cudow-
ny medalik Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej maryi 
Panny i  jest on – oprócz ró-
żańca i  szkaplerza – jednym 
z najważniejszych i najpopu-
larniejszych sakramentaliów 
Kościoła katolickiego.

„Wszystkie osoby, któ-
re będą go nosić, otrzymają 
wielkie łaski. Łaski będą obfite 
dla tych, którzy nosić go będą 
z  ufnością” – zapewniła Matka 
Boża, ukazując zakonnicy swój 

Cudowny dar 
z nieba

wizerunek otoczony napisem: 
„O Maryjo bez grzechu poczę-
ta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy” i  kilkoma 
dodatkowymi tajemniczymi 
symbolami. Nosząc Cudowny 
Medalik, możemy doznać licz-
nych łask, zwalczyć zgubne 
nałogi, doświadczyć nawróce-
nia, umocnić swoją wiarę lub 
pozbyć się chorób. 

27 listopada obchodzone 
jest wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny od Cudownego 
Medalika ustanowione przez 
papieża Leona XIII dekretem 
z 23 lipca 1894 r. 

Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustanowił rok 2021 Ro-
kiem Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. uczynił tak – jak 
napisano w  uchwale – „prze-
konany o  szczególnym zna-
czeniu kardynała Stefana Wy-
szyńskiego dla poszanowania 
godności człowieka i  wolnoś-
ci, szacunku dla Ojczyzny 
i budowania wolnej i niepod-
ległej Polski”. W  2021  r. przy-
pada 120. rocznica urodzin 

i  40. rocznica śmierci tego 
wielkiego Polaka i  hierarchy 
Kościoła, wciąż oczekującego 
na wyznaczenie nowej daty 
oficjalnej beatyfikacji.

Za wspomnianą uchwałą gło-
sowało 387 posłów, 48 było prze-
ciw, 16 wstrzymało się od głosu. 

Rok 2021 będzie również Ro-
kiem Cypriana Kamila Norwida. 
Pretekstem do tego jest 200. rocz-
nica urodzin tego wielkiego poety 
i  katolika. Decyzją Sejmu Polacy 

uczczą także obchodzących okrą-
głe 100. rocznice urodzin Stani-
sława Lema, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego oraz Tadeusza Ró-
żewicza. Rok 2021 będzie także 
rokiem Konstytucji 3 Maja. 

Rok Prymasa Tysiąclecia

już niedługo kolejna Polka 
zostanie ogłoszona błogosła-
wioną! Papież Franciszek za-
twierdził cud, który dokonał 
się za przyczyną „matki Nie-
widomych” s. Elżbiety Róży 
Czackiej – założycielki Zgro-
madzenia Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża. 

Pochodząca z  patriotycz-
nej rodziny, urodzona w  Białej 
Cerekwii na Kresach Rzeczy-
pospolitej s. Elżbieta Czacka 
(1876-1961) odegrała bardzo 
ważną rolę w historii polskiego 
Kościoła. Mając 22 lata, utraciła 
wzrok i odczytała to jako... „dar 
Boży – znak życiowego powo-
łania”. Zapragnęła wówczas 
„przygotować niewidomych 
do pełnowartościowego życia 
w  społeczeństwie ludzi widzą-
cych, ale przede wszystkim 
poprzez wzmocnienie wiary 
w  Boga chciała przywrócić im 
sens życia i  otwartość na in-
nych ludzi – czytamy na stro-
nie triuno.pl. – Przez 10 lat, 
podczas których samodzielnie 
podejmowała studia tyflolo-
giczne, poszukiwała pomysłów 
i  wzorów, które mogłaby wy-
korzystać dla polskich niewi-
domych”. W  1908 r. rozpoczęła 
działalność opiekuńczo-eduka-
cyjną w  Warszawie, zakładając 
wiele instytucji służących nie-
widomym. Napisała wiele prac 
tyflologicznych, opracowała 
polską wersję alfabetu Braille’a. 

Największym dziełem jej 
życia stało się jednak powoła-
nie w  1918 r. do życia nowego 
zgromadzenia zakonnego oraz 
założenie w 1922 r. zakładu dla 

Błogosławiona 

niewidomych dzieci w podwar-
szawskich Laskach. „Laski, kiero-
wane przez Matkę, stały się no-
woczesną placówką przygoto-
wującą niewidomych do samo-
dzielnego życia w poczuciu wła-
snej wartości i przywracającą im 
ludzką godność. Matka – sama 
niewidoma – realnie umiała 
ocenić trud dźwigania krzyża 
ślepoty, a jednocześnie dostrze-
gała wartość tego cierpienia. (...) 
Jej największym pragnieniem 
było, by niewidomi, przyjmując 
swoje kalectwo, stali się aposto-
łami wśród widzących, zwłasz-
cza «niewidomych na duszy», 
czyli ludzi oddalonych od Boga 
wskutek słabej wiary lub grze-
chu, których oczy są zamknięte 
na świat duchowych wartości”.

Laski stały się tym samym 
niezwykle prężnym ośrodkiem 
ewangelizacji, apostolatu, m.in. 
apostolstwa świeckich, odnowy 
katolicyzmu i  liturgii w  Polsce, 
a  także walki z  niemieckim oku-
pantem i  komunistycznym znie-
woleniem. Działało tu wielu świą-
tobliwych duszpasterzy (m.in. 
sługa Boży ks. Władysław Korni-
łowicz, przyszły błogosławiony 
kard. Stefan Wyszyński) i dokona-
ło się wiele nawróceń. Matka Elż-
bieta Róża Czacka zmarła w opinii 
świętości dnia 15 maja 1961 r.

Zatwierdzonym cudem było 
uzdrowienie siedmioletniej 
dziewczynki z  ciężkim urazem 
głowy i  twarzy, w  głębokiej 
śpiączce. Dziecko ucierpiało 
29 sierpnia 2010 r. w Warszawie 
podczas zabawy na huśtawce.

źródło cytatów: triuno.pl

z Lasek

jednym z najbardziej znanych świętych lekarzy jest Włoch 
giuseppe moscati. W Polsce toczą się obecnie procesy beaty-
fikacyjne dwojga lekarzy: dr Wandy Błeńskiej oraz dr. Kazi-
mierza antoniego hołogi. Oprócz nich związki z polską służ-
bą zdrowia mieli m.in. lekarka bł. s.  maria Ewa od Opatrz-
ności (Bogumiła Noiszewska) oraz pielęgniarki bł. hanna 
Chrzanowska, bł. s. alicja Kotowska, bł. s. marta Wiecka, 
s. maria magdalena  Epstein, Rozalia Celakówna, Stanisława 
leszczyńska, janina Woynarowska. Duszpasterzem pracow-
ników służby zdrowia był bł. ks. jerzy Popiełuszko.

Siostra Lorayne, która swoje 
zakonne śluby złożyła w  wieku 
24  lat, wyznała w  artykule za-
mieszczonym na stronie brazy-
lijskiego MasterChefa (https://
entretenimento.band.uol.com.
br/masterchef/), że gotuje od 
9-10  roku życia, a  jej pierwszą 
mistrzynią była babcia. Swój 
talent wyszlifowała w  klaszto-
rze, przygotowując posiłki dla 
ok. 20 współsióstr. Podstawowy-

mi daniami były tam: kurczak, 
lasagne, krem kukurydziany i kur-
czak w sosie. W zakonie poznała 
jednak także bardziej „wykwintne 
potrawy, takie jak pory i krewetki”. 

Otrzymaną nagrodę s. Tinti 
przeznaczy na dzieła charyta-
tywne podejmowane przez swo-
je zgromadzenie. Ma też zamiar 
uczyć gotowania ludzi biednych, 
by w  ten sposób mogli oni go-
dziwie zarabiać na życie.

Masterszefowa  
w zakonnym  

habicie

maRyjNy „KatEChiZm”
Zawarta na Cudownym Medaliku symbolika pozwala le-

piej zrozumieć „maryjne” stronice Pisma Świętego: proroc-
two Symeona skierowane do Maryi: „A Twoją duszę miecz 
przeniknie” (Łk, 2,35), wydarzenia z  wesela w  Kanie Gali-
lejskiej (J 2,1-11) i  spod krzyża (J 19,25-27) oraz proroctwo 
św. Jana (Ap 12) o niewieście obleczonej w słońce w koronie 
z dwunastu gwiazd.

Widniejące na medaliku dwa serca to kochające serca 
Maryi (przebite mieczem) i  Jezusa (otoczone koroną cier-
niową) współdziałające w  dopełnianiu dzieła odkupienia 
i w rozdawaniu łask. 

miecz symbolizuje ból i współczucie, jakie przeszyły ser-
ce Maryi na widok cierpień Syna. Wpleciona w  podstawę 
krzyża litera „m” – monogram imienia Maryi i słowa „Mat-
ka” – objawia duchowe macierzyństwo Maryi, Jej kluczową 
rolę w  narodzinach i  rozwoju Kościoła, zjednoczenie z  Sy-
nem, włączenie Jej w Chrystusowe dzieło odkupienia. Z kolei 
dwanaście gwiazd to dwanaście pokoleń Izraela lub – jak 
tłumaczą inni badacze – dwunastu Apostołów.

Na awersie medalika Maryja miażdży głowę węża. Ozna-
cza to, że dzięki swojej macierzyńskiej opiece pomaga nam 
w walce z siłami zła. Z Jej rąk wychodzą promienie oznacza-
jące strumienie ożywczych i zbawczych łask, które spływają 
na nas od Chrystusa za pośrednictwem Maryi. Słowa „O ma-
ryjo bez grzechu poczęta” utwierdzają prawdę o Niepoka-
lanym Poczęciu.

Najświętsza z Gospodyń

taki właśnie tytuł, który w  języku polskim tłumaczy się 
jako „honorowy obywatel”, otrzymał w grudniu ub. roku od 
samorządu Bratysławy, stolicy Słowacji, św. jan Paweł ii.

O  przyznanie honorowego obywatelstwa papieżowi Polakowi 
wnioskował Ján Figel, przewodniczący zarządu Fundacji Antona Tune-
gi. Decyzja ta była wyrazem uznania, wdzięczności i szacunku dla Jana 
Pawła II za przyczynienie się do pokoju i przyjaźni między narodami, 
za jego wyjątkowe związki ze Słowacją i Bratysławą, w tym przyczy-
nienie się do rozwoju tego państwa i miasta, za wzbogacenie ludzkiej 
wiedzy i całą jego spuściznę. Papież Jan Paweł II jest otaczany na Sło-
wacji wielkim szacunkiem. Do państwa tego pielgrzymował trzy razy: 
w 1990, 1995 oraz 2003 r., zawsze odwiedzając wtedy Bratysławę.

Fundacja Antona Tunegi jest oficjalnym „think tankiem” słowac-
kiego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego (KDH), jest proeu-
ropejska i wspiera konserwatywne oraz centroprawicowe wartości. 
Anton Tunega był słowackim działaczem antykomunistycznym. 
W 1951 r. w wieku zaledwie 25 lat został skazany i stracony przez 
czechosłowackich komunistów.Če
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maRyja, matKa NaDZiEi
17 stycznia 2021 r. minęło 

150 lat od zjawienia Matki Bo-
żej w  Pontmain. Tego dnia tę 
małą miejscowość, położoną na 
północnym zachodzie Francji, 
ok. 50 km od Laval, nawiedziły 
rzesze pielgrzymów chcących 
podziękować za łaski Maryi, 
Matce Nadziei, i  prosić o  kolej-
ne... Choć obostrzenia sanitarne 
związane z  pandemią sprawi-
ły, że wielu nie mogło przybyć, 
obecnym nie zabrakło wszakże 
modlitewnej żarliwości i ufności 
– tej samej, z  jaką mieszkańcy 
Pontmain modlili się za wsta-
wiennictwem Maryi pewnego 
zimowego wieczoru 1871 r.

WiDmO WOjNy i ZaRaZy
150 lat temu trwała wojna 

francusko-pruska. Szerzyła się 
epidemia duru brzusznego. 
Francja Napoleona III padła pod 
ciosami Prus Bismarcka. Pod 
Laval stały już oddziały pruskie 
i  lada chwila miały zająć mia-
sto. Zapewne niedługo potem 
wkroczyłyby i  do Pontmain, 
skąd 38  młodych mężczyzn za-
brano do wojska. Ich rodziny 
i  cała miejscowość drżała o  to, 
czy wrócą do domów: ludziom 
towarzyszył jednak nie tylko 
zrozumiały niepokój o  jutro 
i o los bliskich, lecz także pełna 
ufności modlitwa i  ofiara. Jak 
choćby w  rodzinie Barbedette, 
gdzie tę troskę dzielili nawet 
najmłodsi: Eugène i  Joseph 
(12  i  10 lat), którzy wstawali 
przed świtem, żeby odmówić 
różaniec i uczestniczyć we Mszy 
Świętej w intencji ich starszego 
brata Augusta, jednego z  tych, 
którzy zostali powołani pod 
broń. Swym parafianom towa-
rzyszył niezmordowany pro-
boszcz ks. Michel Guérin.

Na ROZgWiEżDżONym 
NiEBiE – „PięKNa PaNi”

17 stycznia chłopcy także 
wstali wcześnie, by wypełnić 
złożony ślub. Zaś wieczorem 
pomagali ojcu przy pracach 

w gospodarstwie. Było ok. godz. 
17.30, gdy Eugène wyszedł na 
dwór i... ku swemu wielkiemu 
zdumieniu na niebie, nad są-
siednim domostwem należą-
cym do rodziny Guidecoq, zo-
baczył „Piękną Panią”. Była ubra-
na w  błękitną suknię pokrytą 
gwiazdami, na głowie miała 
czarny welon i  złotą koronę 
z czerwoną wypustką, a na sto-
pach – błękitne buty ze złotymi 
sprzączkami. Nic nie mówiła, ale 
uśmiechała się i  gestem jakby 
zapraszała, by podejść bliżej. 
Cała wizja była niejako wpisana 
w trzy wielkie gwiazdy tworzące 
trójkąt. Gdy Joseph wyszedł za 
bratem, i  on zobaczył „Piękną 
Panią”. Natomiast dorośli nie wi-
dzieli niczego poza jasno świe-
cącymi trzema gwiazdami. Nic 
nie pomogły nawet pośpiesznie 
założone przez mamę chłop-
ców okulary! Wiadomość o  cu-
downej wizji szybko rozniosła 
się po wsi. Pomimo ciemności 
i dotkliwego chłodu mieszkańcy 
gromadzili się coraz liczniej. Po-
słano po zakonnice, które uczyły 
w tamtejszej szkole. Siostry Vita-
line i Marie-Edouard przybiegły 
na miejsce wraz z trzema uczen-
nicami. Dwie najmłodsze z nich, 
Françoise Richer i Jeanne-Marie 
Lebossé, „dołączyły” do wizji 
braci Barbedette. Jedna z sióstr 
pobiegła po proboszcza, a dru-
ga – przeczuwając, jak więk-
szość ze zgromadzanych, kim 
jest „Piękna Pani” – rozpoczęła 
wspólną modlitwę.

Gdy przybył ks. Guérin, dzieci 
powiedziały, że wizja się zmienia. 
Wokół „Pięknej Pani” pojawił się 
błękitny owal, a po obu stronach 
– cztery niezapalone świece na 
profitkach, zaś na sukni w  miej-
scu serca – czerwony krzyżyk. 
Następnie na kilka chwil modli-
tewne skupienie ustąpiło miej-
sca rozluźnieniu, zaczęto rozma-
wiać. Dzieci szybko dały znać, że 
„Piękna Pani” naraz posmutniała. 
Siostra Marie-Edouard zaczęła 
odmawiać różaniec. Szybko do-
łączyli do niej pozostali. W miarę 

odmawiania różańca wizja robiła 
się coraz większa, a gwiazdy wo-
kół niej i  na jej sukni były coraz 
liczniejsze.

Po różańcu rozpoczęto śpie-
wanie Magnificat. Nagle po-
między dołem owalu a  dachem 
domu zaczęła się rozwijać wstę-
ga. Na niej, niczym pisane niewi-
dzialną ręką, zaczęły się pojawiać 
złote litery. Po Magnificat odśpie-
wano litanie, a  po nich z  wiel-
ką ufnością śpiewano hymny 
i  odmawiano kolejne modlitwy 
czerpane z  odwiecznej tradycji 
Kościoła: Inviolata, O Mater alma 
Christi carissima, Salve Regina... 
W  tym czasie na wstędze po-
woli pojawił się napis, najpierw 
pierwsza linia: „Ależ módlcie się, 
moje dzieci, Bóg szybko was wy-
słucha”, zakończona dużą kropką. 
A następnie druga, podkreślona: 
„Mój Syn pozwala się dotknąć”. 
Gdy dzieci przekazały, że widzą 
nakreślone złotymi literami sło-
wa „Mój Syn”, wśród zgromadzo-
nych wybuchła wielka radość: to 
już nie przeczucie, a  pewność! 
W  Pontmain zjawiła się Maryja! 
Ksiądz proboszcz zaintonował 
znaną wszystkim pieśń maryjną: 
„Matko Nadziei, Twe imię jest 
tak słodkie. Chroń naszą Francję! 
Módl się, módl się za nami!”.

„Piękna Pani” podniosła dło-
nie wyżej i zdawała się poruszać 
palcami w  rytm melodii. Napis 
zniknął. 

Rozradowani ludzie śpiewa-
li dalej. Refren kolejnej pieśni 
brzmiał: „Parce Domine, parce 
populo tuo” („Przepuść, Panie, 
przepuść ludowi Twojemu”). 
Dzieci posmutniały, ponieważ, 
jak mówiły, oblicze „Pięknej 
Pani” stało się bardzo smutne, 
była bliska łez. Przed nią po-
jawił się duży czerwony krzyż, 
a  u  jego góry wypisany czer-
wonymi literami na białym tle 
napis: „Jezus Chrystus”. Maryja 
ujęła krzyż w  ręce i  pokazała 
dzieciom. Wtedy jedna z gwiazd 
zapaliła cztery świece. 

Gdy rozbrzmiał zaintonowa-
ny przez s. Marie-Edouard hymn 
Ave Maris Stella, krzyż zniknął, 
a  Maryja przyjęła wcześniejszą 
postawę. Na jej usta wrócił deli-
katny uśmiech. Po obu stronach 
jej głowy, na barkach, pojawiły 
się dwa białe krzyże. 

Ksiądz proboszcz zaprosił 
zgromadzonych do modlitwy 
wieczornej. Ludzie padli na 
kolana, gdzie kto stał. Gdy roz-

począł się rachunek sumienia, 
dzieci powiedziały, że u stóp 
Maryi pojawiła się jakby biała 
zasłona, która zaczęła powoli 
unosić się w górę, aż całkowi-
cie zakryła „Piękną Panią”. Wi-
zja zniknęła. Była prawie 
21.00.

Ludzie, spokojni 
i  szczęśliwi, rozeszli 

lata. Głównym uroczystościom 
jubileuszowym, jakie przy-
padły na 17 stycznia 2021  r., 
przewodniczył kard.  Pietro Pa-
rolin, Sekretarz Stanu Stolicy 
Apostolskiej. Ordynariusz Laval 
bp Thierry Scherrer otworzył 
Drzwi Święte i  ogłosił Rok Ju-
bileuszowy, który potrwa do 
16 stycznia 2022 r. Przyświe-
cają mu słowa wypowiedziane 
przez św. Pawła do Kolosan: 
„A  sercami waszymi niech rzą-
dzi pokój Chrystusowy”.

Maryja ukazała dzieciom 
swego Syna ukrzyżowanego, 
zapewniła o Jego wiernej i mi-
łosiernej miłości, o tym, że wy-
słuchuje On naszych modlitw, 
że porusza Go nasz los. Przynio-
sła pociechę i  wytchnienie, po 
prostu była ze swymi dziećmi 
niemalże fizycznie. Jest z  nami 
i dziś, w tych dziwnych, niespo-
kojnych czasach, gdy uzasad-
niona troska o  jutro, o  najbliż-
szych, o  zdrowie nie powinna 
wszakże przesłaniać nam osta-
tecznego celu naszego życia 
ani sprawiać, że zapominamy 
o  potężnym narzędziu jedno-
czenia się z  Bogiem i  walki ze 
złem – o gorącej, wytrwałej i uf-
nej modlitwie.

Opracował Piotr Rak

się do domów. Tego wieczora 
Prusacy nie weszli do Laval, zaś 
nazajutrz rozpoczęli odwrót. 
25 stycznia podpisano rozejm. 
Francja przegrała wojnę, jednak 
zapanował spokój. A  wszyscy 
młodzi mężczyźni z  Pontmain 
wrócili do domów cali i zdrowi, 
w tym i Auguste Babedette.

W PONtmaiN ZjaWiła Się 
maRyja!

Po tych cudownych wyda-
rzeniach bp Wicart, ordynariusz 
Laval, nakazał badanie kano-
niczne. I  już 2 lutego 1872  r. 
w  orzeczeniu doktrynalnym 
potwierdził prawdziwość zja-
wienia Niepokalanej Dziewicy 
Maryi, Matki Boga w  Pontmain 
17 stycznia 1871 r.

Ksiądz Michel Guérin, po-
bożny i  oddany proboszcz, 
zmarł już w  maju 1872 r. Dla-
tego biskup polecił tworzenie 
sanktuarium (budowę dużego 
kościoła i opiekę duszpasterską 
nad pielgrzymami) Oblatom 
Maryi Niepokalanej. Nowy, oka-
zały kościół został konsekrowa-
ny w 1900 r., a Pius X wyniósł go 
do rangi bazyliki w 1905 r.

juBilEuSZ 150 lat łaSKi
Przygotowania do jubile-

uszu trwały w diecezji Laval trzy 

Pontmain

mODlitWa W CZaSiE ZagROżENia  
DO matKi BOżEj Z PONtmaiN

Najświętsza maryjo Panno, matko Kościoła i  nasza mat-
ko, w  tym czasie próby przychodzimy schronić się pod 

twym płaszczem miłosierdzia. W Pontmain ożywiłaś nadzieję 
w zniechęconych sercach.

Przyjdź i dzisiaj wzmocnić naszą słabą wiarę.
utwierdź nasze rodziny w ufności i w pokoju.
Odepchnij niewidzialnego nieprzyjaciela, który na nas na-

pada i nadwyręża zdrowie tylu naszych braci i sióstr.
Powierzamy Ci osoby sprawujące funkcje publiczne, które 

wszystkie swe siły przeznaczają na opiekę nad chorymi i  na 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Otwórz nasze serca i nasze dłonie na potrzeby najuboższych 
i módl się za nami do jezusa, twojego Syna a naszego Brata.

Niech od Krzyża prowadzi nas ku radości Zmartwychwsta-
nia. amen.

+ thierry Scherrer, Biskup de laval
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Świadkowie 
objawienia Maryi 
w Pontmain

Zachować wiarę w rodzinie!

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

KatolicKi dom
Katolicki dom – monumentalny, pięknie ilustrowany wolumen, który powinien posiadać każdy chrześcijanin. Dzieło to 
stanowi bowiem swego rodzaju przewodnik po praktykach religijnych, które należy pielęgnować w rodzinnym gronie. 
Jest ono doskonałym uzupełnieniem Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Autor – kapłan od wielu lat czynnie uczestniczący w życiu swoich parafian – tłumaczy, jak i dlaczego prowadzić rodzin-
nie praktyki modlitewne; omawia sposoby czytania Pisma Świętego; wskazuje, z jakich wzorców korzystać, by kroczyć 
drogami świętości i się na nią otwierać; wreszcie szczegółowo omawia wszystkie sakramenty święte oraz praktyki roku 
liturgicznego z najważniejszymi świętami włącznie. Całość wzbogacona została o rozbudowaną część modlitewną.
Biorąc do ręki Katolicki dom, pamiętajmy, że stanowi ona inspirację do umiejętnego łączenia ewangelicznych postaw 
Marii i Marty, które ukazują, że życiowa aktywność winna wynikać ze spotkania z Panem na modlitwie. 
Książka posiada imprimatur Kościoła katolickiego. 
19,5x26, twarda, s. 320

Zamówienia tel.: 661 128 006

Różaniec Z TaRcZą nSPJ    

Różaniec 
w wygodnym 
jutowym etui, każdy 
posiada ceRtyfikat 
pRacowni san 
gabRiele.  

Tarcza Najświętszego 
Serca Pana Jezusa swój 

początek czerpie z ob-
jawień, jakich doświad-

czyła św. Małgorzata 
Maria Alacoque ponad 
300 lat temu. Pan Je-

zus obiecał szczególne 
łaski dla tych, którzy 

czcić będą Najświętsze 
Serce, a zewnętrznym 

wyrazem tej czci ma 
być Tarcza NSPJ. Gdy 
we Francji szalała dżu-

ma, inna siostra wizytka 
miała objawienie  

Jezusa, który  
obiecał  

szczególną  
ochronę podczas  

epidemii czcicielom 
Najświętszego Serca. 
Wtedy do Tarczy do-

dano inskrypcję: „Stój, 
Serce Jezusa jest ze 
mną”. Kościół dwu-

krotnie nadał odpust za 
noszenie Tarczy, a liczne 
świadectwa wskazują, że 

czciciele Serca Jezusa, 
którzy z wiarą nosili 

Tarczę, doznawali potęż-
nej ochrony przed cho-
robami, zarazą i innymi 

niebezpieczeństwami.

Dwukolorowy, posrebrzany medalik Tarczy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykonany au-
torską techniką. Awers pokryty dodatkowo żywicą odporną na promieniowanie uv. Polecamy 
wszystkim, którzy mają szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

wysokość: 2,5 cm 
szeRokość: 2 cm

Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl 
Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl

TaRcZa 
naJśWięTSZego 

SeRca Pana 
JeZuSa

Medalik TaRcZa nSPJ    Rok śW. JóZefa

Medalik „nieśMieRTelnik” śWięTego JóZefa
Wyjątkowy medalik przygotowany 

z okazji Roku św. Józefa. Ponieważ 
św. Józef to patron dobrej śmierci, 

projekt świadomie nawiązuje do 
słynnych „nieśmiertelników”, jednak 

wykonany jest w mniejszych, prak-
tyczniejszych rozmiarach. Łańcuszek 

kulkowy. Na awersie wizerunek Świę-
tego z Dzieciątkiem oraz zawołanie: 

„Św. Józefie, módl się za nami!”. 
Na rewersie dopowiedzenie: „Teraz 

i w godzinę śmierci”, oraz lilia, atry-
but Świętego i symbol czystości, 
szlachetności i sprawiedliwości. 

Niewielkie inskrypcje w dolnej części 
pieczętują „Nieśmiertelnik” jako pa-
miątkę Roku św. Józefa. Wykonany 

ze stali szlachetnej.

19,90

29,90

19,90

naSZyJnik-Różaniec
Naszyjnik, będący jednocześnie różańcem, to propozycja dla tych, którzy nie 
wstydzą się swojej wiary, chcą odważnie świadczyć o niej, a równocześnie cenią 
piękno i elegancję.

39,90

69,90
79,90
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R E K l a m a

O tym, że w Łagiewnikach 
znajduje się Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, wie 

dziś chyba już każdy. Niewielu 
jednak pamięta, że to miejsce 
w sposób szczególny związane 
jest ze św. Józefem. Sama ka-
plica klasztorna Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
oraz ich posesja zwana była „Jó-
zefowem”. W  świątyni w  bocz-
nym ołtarzu do dziś znajduje 
się obraz świętego, a jego figu-
ra stoi przed klasztorem.

To właśnie w tym klasztorze 
mieszkała św. s. Faustyna. Sam 
św. Józef, co opisała w Dziennicz-
ku, zażądał od niej, aby miała do 
niego nieustanne nabożeństwo: 
„Sam mi powiedział, abym od-
mawiała codziennie trzy pacie-
rze i raz Pomnij. Patrzył się z wiel-
ką życzliwością i dał mi poznać, 
jak bardzo jest za tym dziełem, 
obiecał mi swą szczególniejszą 
pomoc i opiekę. Codziennie od-
mawiam te żądane modlitwy 
i  czuję Jego szczególną opiekę” 
(Dz., 1203).

***
Wielką czcicielką św. Józefa 

była św. Teresa z  Avila. „Zdaje 

Rok św. Józefa

Święci prosili o pomoc
mi się, że Pan Bóg dał niektó-
rym świętym moc pomagania 
w niektórych tylko potrzebach, 
ale św. Józef, jak tego sama 
doświadczyłam, przybywa 
z  pomocą w  każdej potrzebie. 
Wprost jest cudownym, jakie 
mnóstwo łask otrzymałam od 
Pana Boga za Jego przyczyną, 
z  ilu niebezpieczeństw duszy 
i  ciała wyratowała mnie Jego 
pomoc. Kto nie chce temu 
wierzyć, tego, na Boga, proszę, 
niech sam spróbuje, a nie poża-
łuje” – zachęcała.

„Niech święty Józef pomaga 
ci miłować Boga ponad wszyst-
ko!” – polecał św. Ojciec Pio, który 
sam często odmawiał do św. Jó-
zefa litanię. Z kolei św. Augustyn 
mówił, że kiedy wszyscy Pańscy 
święci są gwiazdami, św.  Józef 
jest wśród nich słońcem!

Święty Jan Paweł II wskazał 
św. Józefa jako wielkiego rzecz-
nika sprawy obrony życia ludz-
kiego od poczęcia aż do natu-
ralnej śmierci. W czasie swojego 
pobytu w  Sanktuarium w  Ka-
liszu 4 czerwca 1997 r. mówił 
m.in.: „Józef z  Nazaretu, który 
uchronił Jezusa od okrucień-

Pobraliśmy się w 2004 r. Od początku mał-
żeństwa pragnęliśmy mieć większą rodzi-
nę. Na dar potomstwa czekaliśmy przez 

dwa lata. Niestety, nie otrzymaliśmy tej łaski. 
Dlatego zwróciliśmy się o  pomoc do lekarzy. 
Przez około pół roku przechodziliśmy lecze-
nie farmakologiczne. Jednak nie było pozy-
tywnego rezultatu. Potem skierowano nas do 
jednostki specjalistycznej, gdzie ponownie 
przechodziliśmy badania. Zastosowano różne 
metody wsparcia. Co jakiś czas pojawiał się 
temat in vitro. Im dłużej nie było rezultatów, 
którymi ośrodek mógłby się pochwalić, tym 
natarczywiej podsuwano nam tę metodę. 
W  momencie, gdy nie chcieliśmy się zgodzić 
na takie rozwiązanie, byliśmy traktowani jako 
osoby dziwne, niedzisiejsze. Było to dla nas 
bardzo obciążające psychicznie. Ciągłe próby, 
nadzieje i rozczarowania.

Taka sytuacja trwała do wiosny 2007 r. 
Wówczas spotkaliśmy księdza, któremu opo-
wiedzieliśmy o  naszym problemie. Wysłuchał 
nas z  uwagą i  powiedział: „Nie ma się czym 
martwić, trzeba się zwrócić do św. Józefa. Gdy 
będę szedł na pielgrzymkę, wezmę waszą spra-
wę jako intencję. Trzeba tylko ufać, w sierpniu 
będzie wszystko jasne”. Ania zapytała wówczas 
księdza: „Ale jak to w sierpniu? Jak można ta-
kie ultimatum dawać św. Józefowi?”. Na to ka-
płan odpowiedział: „Tak! Trzeba konkretnie ze 

Święty Józef wyprosił Michałka
św. Józefem – jak do faceta. 1 sierpnia ma być 
i  będzie”. Po rozmowie z  księdzem przerwali-
śmy kurację. Byliśmy już zmęczeni i stwierdzi-
liśmy, że do tego tematu powrócimy jesienią.

Pewnego dnia Ania przybiegła do mnie 
z  testem ciążowym i  zapytała: „Co widzisz?”. 
Popatrzyłem i odpowiedziałem: „Nie wiem, co 
widzę”. „Widzisz jedną czy dwie kreski?” – zapy-
tała ponownie. Nie wiedziałem, co odpowie-
dzieć. Ania zrobiła test krwi i okazało się, że jest 
w ciąży. Ten dzień to był właśnie 1 sierpnia.

Ciąża przeszła bezproblemowo i poród też. 
Chociaż w  pewnej chwili personel medyczny 
bardzo się zdziwił, ponieważ przy oględzinach 
poporodowych okazało się, że było wielkie 
zagrożenie krwotokiem. Zbiegli się wtedy le-
karze, żeby patrzeć jak na ewenement, że nie 
było krwotoku. Więc jeszcze raz byliśmy pod 
opieką św. Józefa.

Święty Józefie, dzisiaj w Twoim sanktuarium 
w  Kaliszu chcemy Ci podziękować za Twoje 
wstawiennictwo, za to, że wysłuchałeś naszych 
modlitw, za dar poczęcia i narodzin Michałka. 
Chcemy Ci również dziękować za każdy dzień 
z Michałem, za każdą nieprzespaną noc. Prosi-
my: wspieraj nas w naszym rodzicielstwie i na-
ucz nas kochać miłością Bożą taką, jaką kocha-
ła się rodzina z Nazaretu. A jeśli taka wola Boża, 
to wyproś nam łaskę rodzeństwa dla Michałka.

Ania i Andrzej

stwa Heroda, staje w  tej chwili 
przed nami jako wielki rzecznik 
sprawy obrony życia ludzkiego 
od pierwszej chwili poczęcia aż 
do naturalnej śmierci. Pragnie-
my więc na tym miejscu polecić 
Bożej Opatrzności i  świętemu 
Józefowi życie ludzkie, zwłasz-
cza życie nienarodzonych 
w  naszej Ojczyźnie i  na całym 
świecie. Posiada ono nienaru-
szalną wartość i  niepowtarzal-
ną godność, zwłaszcza dlatego, 
że – jak czytamy dzisiaj w litur-
gii – każdy człowiek jest powo-
łany do uczestniczenia w życiu 
Bożym. Święty Jan pisze: «Po-
patrzcie, jaką miłością obdarzył 
nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi: i  rzeczywiście 
nimi jesteśmy» (1J 3,1)”.

św. Józefa
Pomnij, o najczystszy 
Oblubieńcze maryi, 
o mój najmilszy Opiekunie 
józefie święty, że nigdy nie 
słyszano, aby ktokolwiek, 
wzywając twej opieki, twej 
pomocy błagając, pozostał 
bez pociechy. tą ufnością 
ożywiony przychodzę do 
Ciebie i z całą żarliwością 
ducha tobie się polecam. 
Nie odrzucaj modlitwy 
mojej, o przybrany Ojcze 
Odkupiciela, ale ją usłysz 
łaskawie i wysłuchaj. amen.

19 marca, w  uroczystość św. jó-
zefa zostanie zainaugurowa-

ny rok poświęcony rodzinie amoris 
 laetitia. jak wyjaśnił w święto świętej 
Rodziny papież Franciszek, potrwa 
on do czerwca 2022 roku. 

W  rozważaniu przed modlitwą 
anioł Pański 27 grudnia 2020 r. Franci-
szek mówił, że Syn Boży, podobnie jak 
wszystkie dzieci, również potrzebo-
wał rodzinnego ciepła. „Właśnie dla-
tego rodzina z Nazaretu jest wzorem, 
w  którym wszystkie rodziny świata 
mogą znaleźć pewny punkt odniesie-
nia oraz inspirację – powiedział Ojciec 
święty i  dodał: –  W  każdej rodzinie 
są problemy, a nawet kłótnie, ponie-
waż jesteśmy tylko słabymi ludźmi. 

Rok

jeśli będziecie się kłócić w  rodzinie, 
nie kończcie dnia bez zawarcia poko-
ju. a  czy wiecie: dlaczego? Bo zimna 
wojna następnego dnia jest jeszcze 
bardziej niebezpieczna. W  niczym 
nie pomaga – mówił papież. – W każ-
dej rodzinie powinny być używane 
trzy słowa: «proszę, przepraszam 
i  dziękuję». Proś z  uprzejmością, bo 
nie można być natrętem, wtrącać się 
w  życie drugiego człowieka. Dziękuj 
– wdzięczność jest znakiem szlachet-
nej duszy. Przepraszaj, bo zdarza nam 
się zrobić coś złego i ktoś czuje się ob-
rażony. Nie zapominajcie tych trzech 
słów: proszę, przepraszam, dziękuję. 
jeśli są one używane w  rodzinie, to 
rodzina jest zdrowa”.

Rodziny
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Ojcowskim sercem
Nasz wielki patron

„Do Ciebie, święty Józefie, 
uciekamy się...” to jedna z  naj-
ważniejszych modlitw do św.  Jó-
zefa dołączona do encykliki 
 Quamquam pluries (O  świętym 
Józefie i  Jego posłannictwie) au-
torstwa papieża Leona XIII, ogło-
szonej 15 sierpnia 1889 r. Ojciec 
Święty pisał tę encyklikę – jak sam 
w niej stwierdzał – w szczególnie 
trudnych dla Kościoła czasach 
„napięcia i  próby”, gdy wydawa-
ło się, „że moce ciemności mają 

zezwolenie na każdy akt bezpra-
wia”, w czasach, które były „niemal 
tak opłakane dla religii Chrześci-
jańskiej jak najgorsze dni, które 
w  przeszłości były najbardziej 
pełne cierpienia Kościoła”, kiedy 
„wiara, korzeń wszystkich cnót 
Chrześcijańskich, zmniejsza się 
w  wielu duszach; widzimy, jak 
zanika miłosierdzie; młode po-
kolenie dorasta codziennie w de-
prawacji moralności i  poglądów; 
Kościół Jezusa Chrystusa jest ata-

Patris corde

Z Rokiem św. Józefa związany 
jest dar specjalnych odpu-

stów – ogłosiła Penitencjaria 
Apostolska. Można je otrzymać 
pod zwykłymi warunkami. Nale-
żą do nich: spowiedź sakramen-
talna, komunia eucharystyczna 
oraz modlitwa w  intencjach 
Ojca Świętego. Wierni powinni 

odrzucić wszelkie upodobanie 
do grzechu oraz uczestniczyć 
w  wydarzeniach związanych 
w  Rokiem św. Józefa przy oka-
zjach i  w  sposób wskazany 
przez Penitencjarię Apostolską.

Odpust zupełny zostaje 
udzielony tym, którzy przez przy-
najmniej 30 minut podejmą me-
dytację nad modlitwą Ojcze nasz 
lub wezmą udział w rekolekcjach 

Penitencjaria Apostolska 
udziela odpustu wiernym, któ-
rzy odmówią jakąkolwiek modli-
twę prawnie zatwierdzoną lub 
spełnią inny akt pobożności ku 
czci św. Józefa, szczególnie przy 
okazji świąt jemu dedykowa-
nych, a więc 19 marca i 1 maja, 
a  także w  Święto św.  Rodziny, 
w Niedzielę św. Józefa (według 
tradycji bizantyńskiej), 19 dnia 

każdego miesiąca oraz w każdą 
środę, czyli w dzień szczególnie 
poświęcony św. Józefowi w tra-
dycji łacińskiej.

W  aktualnym kontekście 
zagrożenia sanitarnego dar od-
pustu zupełnego zostaje roz-
szerzony szczególnie na star-
szych, chorych, konających oraz 
tych, którzy z  uzasadnionych 
powodów nie mogą wychodzić 

z domu, a którzy odrzucą wszel-
kie upodobanie do grzechu oraz 
będą mieli intencję zadośćuczy-
nienia, kiedy tylko stanie się to 
możliwe trzem pozostałym zwy-
kłym warunkom oraz we wła-
snym domu lub tam, gdzie ak-
tualnie się znajdują, spełnią akt 
pobożności ku czci św. Józefa, 
ofiarując cierpienia oraz niedo-
godności swojego życia.

albo jednodniowym dniu skupie-
nia obejmującym medytację nad 
osobą Oblubieńca Maryi.

Otrzymają go także ci, któ-
rzy w  ciągu tego roku, idąc za 
przykładem św. Józefa, spełnią 
uczynek miłosierdzia co do ciała 
lub duszy. 

Odpust zostaje udzielony ro-
dzinom oraz narzeczonym, którzy 
odmówią modlitwę różańcową. 

Odpust zupełny będą też 
mogli otrzymać ci, którzy za-
wierzą codziennie św. Józefowi 
swoją pracę oraz wierny wzywa-
jący Cieśli z Nazaretu, aby każdy 
poszukujący pracy znalazł zaję-
cie, oraz aby praca wszystkich 
stawała się godniejsza.

Dar odpustu zupełnego 
zostanie udzielony także wier-
nym, którzy odmówią Litanię 

do św.  Józefa lub Akatyst ku 
jego czci (w całości lub przynaj-
mniej w  części), albo jakąkol-
wiek inną modlitwę do św.  Jó-
zefa, według własnej tradycji 
liturgicznej w  intencji Kościoła 
prześladowanego wewnątrz 
lub na zewnątrz oraz o  umoc-
nienie wszystkich chrześcijan 
poddanych różnym formom 
prześladowania.

Odpusty 

to Dziecię jest tym, który po-
wie: „Wszystko, co uczynili-

ście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, mnieście uczy-
nili” (mt 25,40). tak więc każdy 
potrzebujący, każdy ubogi, każ-
dy cierpiący, każdy umierają-
cy, każdy obcy, każdy więzień, 
każdy chory to „Dziecię”, któ-
rego józef nadal strzeże. Dla-
tego św. józef jest przyzywany 
jako opiekun nieszczęśliwych, 
potrzebujących, wygnańców, 
cierpiących, ubogich, umierają-
cych. i  właśnie dlatego Kościół 
nie może nie kochać przede 
wszystkim ostatnich, ponieważ 
jezus umiłował ich szczególnie, 
sam utożsamił się z nimi. Od jó-
zefa musimy nauczyć się tej sa-
mej troski i odpowiedzialności: 
kochać Dziecię i jego matkę; ko-
chać sakramenty i miłosierdzie; 
kochać Kościół i ubogich. Każde 
z  nich jest zawsze Dziecięciem 
i jego matką.

Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się oj-
cem. i  nie staje się nim jedynie dlatego, 

że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ 
odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za 
każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpo-
wiedzialność za życie drugiego, w  pewnym 
sensie sprawuje względem niego ojcostwo. 
(...) Być ojcem oznacza wprowadzać dziec-
ko w  doświadczenie życia, w  rzeczywistość. 
Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać 
w  posiadanie, ale czynić je zdolnym do wy-
borów, do wolności, do wyruszenia w drogę. 
Być może z  tego powodu, obok miana ojca, 
tradycja umieściła przy józefie także miano 
„przeczystego”. Nie jest to jedynie określenie 
emocjonalne, ale synteza postawy będącej 

przeciwieństwem posiadania. Czystość 
to wolność od posiadania we wszystkich 
dziedzinach życia. tylko wówczas, gdy mi-
łość jest czysta, jest naprawdę miłością. 
miłość, która chce posiadać, w  końcu za-
wsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłu-
mi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam 
Bóg umiłował człowieka miłością czystą, 
pozostawiając mu nawet wolność popeł-
niania błędów i  występowania przeciwko 
Niemu. logika miłości jest zawsze logiką 
wolności, a józef potrafił kochać w sposób 
niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał sie-
bie w centrum. Potrafił usuwać siebie 
z centrum, a umieścić w centrum swo-
jego życia maryję i jezusa.

Szczęście józefa nie polega na logice ofia-
ry z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym 

człowieku nie dostrzegamy frustracji, a  je-
dynie zaufanie. jego uporczywe milczenie 
nie rozważa narzekań, ale zawsze konkret-
ne gesty zaufania. świat potrzebuje ojców, 
odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą 
wykorzystać posiadanie drugiego do wypeł-
nienia własnej pustki; odrzuca tych, którzy 
mylą autorytet z  autorytaryzmem, służbę 
z  serwilizmem, konfrontację z  uciskiem, mi-
łosierdzie z  opiekuńczością, siłę ze znisz-

czeniem. Każde prawdziwe powołanie 
rodzi się z daru z siebie, który jest doj-
rzewaniem zwyczajnej ofiarności. także 
w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym 
wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. 
tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, 
do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga 
dojrzałości daru z  siebie, zatrzymując się 
jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać 
się znakiem piękna i radości miłości, może 
wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. 

Celem tego listu apostolskiego jest wzbudzenie 
większej miłości dla tego wielkiego świętego, aby-

śmy byli zachęceni do modlitwy o  jego wstawiennic-
two i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.
istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko speł-
nianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed 
Bogiem, podobnie jak abraham i  mojżesz, podob-

nie jak jezus, „jeden pośrednik” (1 tm 2,5), który 
jest u Boga Ojca naszym „rzecznikiem” (1 j 2,1), 

„bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami” 
(por. hbr 7,25; por. Rz 8,34).

święci pomagają „wszystkim wiernym do 
osiągnięcia świętości i  doskonałości wła-
snego stanu”. ich życie jest konkretnym 
dowodem na to, że można żyć Ewangelią.

Do niego kierujemy naszą modlitwę:

witaj, opiekunie odkupiciela,
i oblubieńcze maryi dziewicy.

tobie Bóg powierzył swojego syna;
tobie zaufała maryja;

z tobą chrystus stał się człowiekiem.
o święty józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.
wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. amen.

mODlitWa DO śW. jóZEFa 
(papież Leon XIII)

Do Ciebie, św. józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświęt-
szej Oblubienicy z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła 
z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię 
jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które jezus Chrystus nabył Krwią 
swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem jezusa Chry-
stusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybaw-
co, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. a jak nie-
gdyś uratowałeś Dziecię jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń 
świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą 
wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i  osiągnąć wieczną szczęśliwość w  niebie. 
amen.

kowany ze wszystkich stron przez 
jawne siły lub przez przebiegłość; 
jest prowadzona nieustająca woj-
na toczona przeciwko Następcy 
Pierwszego Papieża; a  same fun-
damenty religii są podważane ze 
śmiałością, która codziennie co-
raz bardziej nabiera na sile”. 19 lat 
wcześniej – w  równie trudnych 
czasach – 8 grudnia 1870 r. papież 
bł. Pius IX ustanowił św. Józefa pa-
tronem Kościoła powszechnego.

hb

MOdlitwa Ojca  
dO św. józefa

święty józefie, przybrany Ojcze Zbawiciela, naucz 
mnie spoglądać twoimi oczami na dar rodzicielskiego 

powołania i mego miejsca w rodzinie. Naucz mnie, bym 
z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar 
Ojca Przedwiecznego. Dopomóż mi utrzymać, wychować 
i wykształcić moje dzieci według wzoru i przykładu Syna 
Bożego. Naucz mnie umiejetności utrzymywania w domu 

rodzinnym klimatu pokoju, zaufania, jedności i miłości, 
którym ty promieniowałeś przy Niepokalanej matce 
w nazaretańskim domu. Ozdobo życia rodzinnego, 

otocz moją rodzinę swą przemożną opieką, aby była 
odzwierciedleniem Najświętszej Rodziny i przyniosła 
chwałę Bogu przez Chrystusa, Pana naszego. amen.

Za: „Nowenna do św. Józefa”, Wyd. Karmelitów Bosych

MOdlitwa Matki  
dO św. józefa

święty józefie, Najwierniejszy Oblubieńcze Bogarodzicy maryi, 
ty znasz problemy życia małżeńskiego i rodzinnego, jego blaski 

i cienie. Wyjednaj mi łaskę zrozumienia i wypełnienia woli Bożej na 
drodze wiary, sakramentalnego małżeństwa i odpowiedzialnego 

macierzyństwa. Dopomagaj mi wychować dzieci na chwałę 
Bożą dla dobra Kościoła i Ojczyzny, aby za wzorem Chrystusa 

wzrastały w cnotach, mądrości i łasce u Boga i ludzi. Bądź wzorem 
i natchnieniem dla mojego męża w ofiarnej służbie chrześcijańskim 

ideałom. Naucz mnie kochać go i miłować szczerze całym sercem. 
udziel mu poczucia odpowiedzialności za szczęście wszystkich 

członków rodziny, ktore wypływa z pełnienia woli Najwyższego. 
jak strzegłeś i broniłeś od zła świętą Rodzinę, tak strzeż również 

moją od wszelkich zagrożeń. Proszę Cię o to. Przez Chrystusa,  
Pana Naszego. amen.

W Roku  
św. Józefa...
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Koronacja 
św. Józefa, 
mal. Juan de 
Valdes Leal
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W liśCiE aPOStOlSKim PaPiEż 
FRaNCiSZEK taK OPiSujE 

śW. jóZEFa:  
„uKOChaNy OjCiEC, 
OjCiEC CZułOśCi, 
W POSłuSZEńStWiE 
i W gOśCiNNOśCi; OjCiEC 

tWóRCZEj ODWagi, 
ROBOtNiK, ZaWSZE W CiENiu”. 
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nagodze, nie pozwoliłby na nie. 
Diabeł przecież bardzo nie lubi, 
kiedy wyrywa mu się ze szpo-
nów jego własność.

Zły jest bardzo inteligentny, 
jest przy tym genialnym strate-
giem, ale od samego początku 
wie, że jest też wielkim przegra-
nym. Pewien charyzmatyk po-
wiedział kiedyś, że kiedy diabeł 
chce na nas spojrzeć, musi naj-
pierw podnieść głowę. I  kiedy 
ją podnosi, to pierwszą rzeczą, 
jaką widzi, jest podeszwa nasze-
go buta. Jakże wymowny to ob-
raz. Diabeł zawsze patrzy na nas 
z  dołu, bo jest wielkim i  wiecz-
nym przegranym. Kiedy stajemy 
w naszym życiu po stronie Jezu-
sa, jesteśmy – dzięki Jego łasce 
i jak On – zwycięzcami. 

To pierwszy morał płynący 
z dzisiejszej perykopy. Zatrzymaj-
my się jeszcze na chwilę przy tym 
rozróżnieniu, które dziś wpro-
wadza św. Marek. Napisał on, że 
Jezus uczy jak ten, który ma wła-
dzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Co 
Ewangelista miał na myśli?

Czyż nie to, że i my możemy 
być tylko uczonymi w  Piśmie 
i  zatrzymywać się jedynie na 
teorii? Możemy być ekspertami 

ds. Biblii, możemy znać na pa-
mięć wszystkie ewangeliczne 
przypowieści i  imiona wszyst-
kich bohaterów, ale całe życie 
możemy tylko teoretyzować. 

Tymczasem w  życiu wiarą 
nie chodzi wcale o teorię. Cho-
dzi o  praktykę, o  osobiste do-
świadczenie. Słowa demona: 
,,Wiem, kto jesteś”, uświadamia-
ją to, że sama wiedza o Jezusie, 
nie wystarcza. Sama wiedza nie 
doprowadzi człowieka do zba-
wienia. Przeciwnie, może być 
dla nas jeszcze większym ob-
ciążeniem, bo przecież bardziej 
będą sądzeni ci, którzy Jezusa 
znają i Go odrzucają niż ci, któ-
rzy odrzucają Go wcześniej nie 
poznawszy (por. Łk 12,47-48).

Nie wystarczy znajomość 
Ewangelii czy katechizmu. To 
wszystko jest ważne i potrzeb-
ne, ale stanowi tylko funda-
ment konieczny do tego, by 
w  naszym życiu budować coś, 
co jest najważniejsze – zażyłą 
i osobistą relację z Jezusem. Nie 
wystarczy tylko poznać, trzeba 
jeszcze pokochać.

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Bohaterem omawianej pe-
rykopy jest człowiek opę-
tany przez złego ducha. 

Może nam się wydawać dziw-
ne, że będąc pod wpływem 
złego, przyszedł do synagogi. 
Przecież to przestrzeń sacrum, 
więc demon powinien jej uni-
kać. A  jednak tak się nie dzie-
je. Dlaczego demon zezwala 
na to, by opętany wszedł do 
synagogi? Zły na pewno miał 
w tym jakiś swój podstępny cel. 
Pewnie chciał się posłużyć tym 
nieszczęśnikiem, by w  sobie 
tylko wiadomy sposób uderzyć 
w Jezusa. Nie przewidział jedy-
nie tego, że tam, gdzie on chce 
z  Jezusem walczyć, przegra 
z  kretesem. Jezus ostatecznie 
dokonuje egzorcyzmu i  uwal-
nia biedaka od władzy demo-
na. Gdyby ten wiedział, że tak 
zakończy się to spotkanie w sy-

Nie wystarczy poznać   –    trzeba pokochać

                 Odpowiedzi na pytania Czytelników

Sercem modlitwy jest obecność 
przy Bogu. Stąd każda modlitwa 

powinna się rozpoczynać od na-
szego stanięcia w  Bożej obecności, 
a trwanie w tej świadomości jest isto-
tą modlitwy. Jednak w  czasie naszej 
modlitwy pojawiają się roztargnienia 
(rozproszenia). Źródłem rozproszeń 
zewnętrznych są okoliczności, które 
wpływają negatywnie na modlitwę, 
jak: zmęczenie fizyczne i  psychiczne, 
nieodpowiednie miejsce lub czas mo-
dlitwy, brak koncentracji i  nerwowy 
styl życia, wejście w modlitwę bez wy-
ciszenia i  przygotowania. Natomiast 
rozproszenia wewnętrzne wynikają 
z  nierozwiązanych problemów emo-
cjonalnych i  duchowych, jak niedoj-
rzałość uczuciowa, nieuporządkowa-
ne problemy emocjonalne, głębokie 
zranienia, obsesje czy kompleksy.

Z  rozproszeniami mamy zwykle 
do czynienia wtedy, gdy podczas 
modlitwy powtarzamy te same for-
muły. I tak choćby w czasie Mszy nie-
którzy zachowują się jak zaprogra-
mowani, powtarzając, bez żadnego 
zastanowienia, w  sposób zautoma-
tyzowany wyuczone słowa. Jedna 
z pouczających historyjek opowiada 

o  dyskusji właściciela ziemskiego 
z chłopem. Pan utrzymywał, że mo-
dlitwa bez rozproszenia jest niemoż-
liwa, drugi – że jest możliwa. Wów-
czas właś ciciel rzucił swojemu pod-
danemu wyzwanie: „Jeśli będziesz 
zdolny wyrecytować tylko Ojcze nasz 
bez rozproszenia, podaruję ci moje-
go konia”. Zdumiony chłop przyjął 
wyzwanie. Zamknął oczy, złożył ręce 
do modlitwy i  zaczął: „Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie... ale czy dasz mi 
jeszcze siodło?”. 

Jak przezwyciężać roztargnienia 
na modlitwie? Przede wszystkim 
trzeba się przygotować do modli-
twy, oderwać się od innych spraw, 
aby stanąć w obecności Boga. Jeśli 
jednak jakieś wydarzenie rozprasza 
nas i  pojawia się stale w  naszym 
umyśle, wówczas pokazuje nam, 
co tak naprawdę jest dla nas waż-
ne. Należy zatem włączyć takie roz-
proszenie do naszej modlitwy. Ale 
również zastanowić się, co znaczy 
dla mnie jakieś wydarzenie, skoro 
nie mogę o  niczym innym myśleć 
i  utrudnia mi skupienie na modli-
twie. Proszę wówczas Boga, aby ob-
darzył mnie pokorą i  cierpliwością. 

Roztargnienia na modlitwie

A jeśli są to na przykład osoby, które 
mnie zraniły, wówczas powierzam 
te osoby Bogu. Jeśli zatem gdy roz-
proszenie pojawi się w  czasie mo-
dlitwy i zorientujemy się, że uwaga 
uciekła nam w inne miejsce, trzeba 
ze spokojem i bez irytacji wrócić do 
świadomości tego, że Bóg jest przy 
nas, i tym samym do modlitwy. 

Katechizm Kościoła Katolickie-
go podpowiada: „Próba odrzucenia 
roztargnienia równałaby się popad-
nięciu w  jego sidła, podczas gdy 
wystarczy powrócić do swego serca: 
roztargnienie wyjawia nam, do cze-
go jesteśmy przywiązani, i  pokorne 
uświadomienie sobie tego przed 
Panem powinno obudzić naszą mi-
łość przede wszystkim do Niego 
przez zdecydowane ofiarowanie 
Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu 
właśnie ma miejsce walka: chodzi 
o wybór Pana, któremu mamy służyć 
(KKK  2729). Warto zatem pamiętać, 
że modlitwa zakłada podejmowanie 
wysiłku oraz walkę „przeciw nam sa-
mym i przeciw podstępom kusiciela” 
(KKK 2752). A to z kolei wpływa na ja-
kość naszego życia i odwrotnie. 

Ks. Leszek Smoliński

W NaSZym żyCiu mODlitWy POjaWiają Się PRZESZKODy. jaK   
     PORaDZiĆ SOBiE Z ROZtaRgNiENiami W CZaSiE mODlitWy?

Z  nadzieją pa-
t r z y m y  n a 
kalendarz, 

czy to w telefo-
nie czy zawie-
szony gdzieś 
n a  ś c i a n i e . 
L i c z y m y,  ż e 
ten rok nie 
b ę d z i e  t a k 
odbiegał od 
n o r m a l n o -
ś c i  j a k  p o -
przedni. Wszy-
scy mamy dość dystansu, limitów, zamkniętych 
miejsc, niewygodnych masek i parujących od nich 
okularów. To oczywiście tylko „przeszkadzajki”. 
Bledną one przy śmierci bliskich, dramatach roz-
grywających się w szpitalach czy upadających 
firmach. Myśl: „niech to się wreszcie skończy”, ko-
łacze nam po głowie. Ale czy chcemy, by było jak 
przed pandemią? To tak jakby Noe na arce wyglą-
dał lądu, planując, że wróci świat sprzed potopu. 
Mam nadzieję, że rok 2021 przyniesie normalność, 
oby tak było. Przede wszystkim jednak niech bę-
dzie to normalność w lepszym wydaniu, z docenie-
niem znaczenia Eucharystii, drugiego człowieka, 
świata, który dano nam w opiekę. By to, za czym 
tak tęsknimy, nie zaczęło znów nas nużyć, musi-
my o nową rzeczywistość zawalczyć. Robert Ba-
den-Powell, założyciel skautingu, mówił: „Staraj-
cie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż 
go zastaliście”. Po tylu latach w szarym mundurze 
pozwolę sobie sparafrazować Człowieka o Wiel-
kim Kapeluszu – jak go nazywano: starajmy się 
tworzyć lepszy świat niż ten przed pandemią. Jak? 
Zróbmy to w naszych rodzinach, miejscach pracy, 
nauki, parafiach. To one tworzą świat.

Weronika  
Kostrzewa

Radio 
Plus

Był właśnie w synagodze 
człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać: 
«czego chcesz od nas, jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś 
nas zgubić. wiem, kto jesteś: 

Święty Boga». Lecz jezus 
rozkazał mu surowo: «milcz 

i wyjdź z niego!» wtedy duch 
nieczysty zaczął nim miotać 

i z głośnym krzykiem wyszedł 
z niego. 

EWaNgElia Wg śW. maRKa 1,2128 Żyjemy w dobie kryzysu mę-
skości, kobiecości i  całej 
instytucji rodziny. Coraz 

więcej trafia do nas kobiet, które 
z powodu lęku przed porzuceniem 
i przyszłością nastają na życie swo-
jego nienarodzonego dziecka. Dla-
czego tak się dzieje? I nie mam tu 
na myśli samego lęku, do które-
go człowiek ma prawo, bo pod-
powiada mu go instynkt samo-
zachowawczy. Dlaczego musimy 
być świadkami tak wielkiej lawiny 
dramatów, których ofiarą staje się 
niewinne poczęte życie? Dlaczego 
wspomniany już instynkt samoza-
chowawczy nie działa wcześniej? 
W chwili, gdy niewinna dziew-
czyna spotyka tego najmniej na 
świecie odpowiedniego mężczy-
znę – nieodpowiedzialnego gów-
niarza, narkomana, kryminalistę, 
damskiego boksera? Po tysiącach 
rozmów, które odbyłem z kobieta-
mi rozważającymi aborcję, mogę 
się podjąć próby odpowiedzenia 

choć na część z tych pytań. Odpo-
wiedzią jest miłość, a raczej roz-
paczliwa gonitwa za nią. Wiele ko-
biet gubi się w tej gonitwie, myląc 
miłość z zauroczeniem lub upatru-
jąc jej w pustym, cielesnym zbliże-
niu. Próbują zapracować na coś, 
co przecież jest za darmo i zostało 
nam ofiarowane przez Boga zupeł-
nie bezinteresownie. One jednak 
chcą za to płacić ciałem, duszą, 
nie patrząc na konsekwencje. Skąd 
taka postawa? Wiele podopiecz-
nych Fundacji Małych Stópek nie 
zaznało nigdy miłości od najbliż-
szych, a wręcz przeciwnie. Był al-
kohol, przemoc, samotność. Zda-
rzały się historie, w których ojciec 
zmuszał własną córkę do prosty-
tucji. Jak po takich doświadcze-
niach ułożyć sobie życie? Stąd ta 
gonitwa za miłością, stąd złe wy-
bory. W swej naiwności jako do-
rosłe kobiety nie potrafią odróżnić 
tych dobrych mężczyzn od złych. 
Łamią sobie serca, upadają coraz 

niżej  i   zupełnie 
nieprzygotowane 
do swej roli spro-
wadzają na świat 
dzieciątko. 

Paradoksalnie to staje się przeło-
mowym momentem w ich życiu. 
Niewinne maleństwo, które po 
wielu przeprowadzonych przeze 
mnie bataliach w końcu przycho-
dzi na świat, uczy swoją poranio-
ną i naiwną mamę, czym jest bez-
interesowna miłość. 

Naiwne?      ks. tomasz Kancelarczyk
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święty Seweryn z Noricum 
żył w  V  w. i  był eremitą (być 
może z  italii), który porzu-
ciwszy pustelnię, odbył trzy 
„misyjne”, reewangelizacyjne 
podróże po Noricum – krainie 
leżącej na terenach obecnej 
austrii i  Bawarii. miał opinię 
proroka, uzdrowiciela i cudo-
twórcy. jego uczeń i autor Ży-
wota Eugipiusz opisał również 
pewien cud przezeń... niedo-
konany. ślepota była bowiem 
dla pewnego człowieka więk-
szym dobrodziejstwem niż 
odzyskanie wzroku.
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W  średniowieczu namasz-
czanym „z Bożej łaski” królom 
przypisywano – otrzymaną 
w  darze od Stwórcy – moc 
leczenia skrofułów. W  an-
glii pierwszym mającym taki 
charyzmat królem był bardzo 
gorliwy katolik św. Edward 
Wyznawca (1002-1066). to 
właśnie on zapoczątkował 
w anglii królewski zwyczaj na-
kładania rąk na chorych ludzi, 
który przetrwał prawie 700 
lat. Za cudowną i uzdrawiającą 
uważano także wodę, w której 
król obmył swoje ręce.

Skrofułami zwano ciężkie 
schorzenie układu limfatyczne-
go – gruźlicę węzłów chłonnych, 
którego najbardziej rzucającym 
się w oczy objawem był ogrom-
ny obrzęk węzłów chłonnych na 
szyi. Choroba ta zeszpeciła także 
głowę i twarz pewnej młodej ko-
biety wydanej za szlachcica. Była 
ona nie tylko obrzęknięta, lecz 

Królewska moc
także pełna ran i  śmierdzącej 
zgnilizny. Być może nawet nie 
były to same skrofuły, ale rów-
nież trąd. Przyjaciele, a  nawet 
mąż kobiety odsunęli się od niej. 
Żadne lekarstwa ani mazidła nie 
pomagały. 

Kobieta cierpiała także z  in-
nego powodu – bezpłodności. 
Nic dziwnego, że dniami i noca-
mi modliła się gorąco, by dobry 
Bóg odmienił jej ciężkie życie 
lub... zabrał ją z  tego świata. 
Pewnej nocy chora otrzymała 
we śnie nakaz, by udała się do 
świętego króla Edwarda, a  jeśli 
on umyje jej twarz, powinna 
odzyskać zdrowie. Po przebu-
dzeniu kobieta poszła do króla 
i opowiedziała mu swój sen. „Je-
śli Bóg tak chce, nie odmówię” 
– odparł władca, po czym wła-
snymi rękoma dokładnie obmył 
jej chore oblicze. 

Kilka dni później twarz mło-
dej pani pokryła się nową skórą 
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Uzdrowienie, którego nie było
„Bonosus, mnich św. Se-

weryna, z  pochodzenia barba-
rzyńca, przestrzegał starannie 
wskazań swego mistrza; on to 
ciężko został dotknięty ślepotą 
oczu – pisał Eugipiusz. – Usilnie 
więc prosił, by i  jemu została 
udzielona łaska zdrowia przez 
jego modlitwę. Z  oburzeniem 
znosił fakt, że przybysze i  obcy 
bywają cudownie uzdrawiani, 
podczas gdy jemu nigdy nie zo-
stała udzielona ta łaska.

Jemu to powiedział sługa 
Boży: «Nie przystoi tobie, synu, 
mieć ostry wzrok cielesnych oczu 
i jasnym spojrzeniem patrzeć do-
koła; proś raczej, by się poprawiał 
twój wzrok wewnętrzny». Po tych 
napomnieniach i  wskazaniach 
Bonosus starał się już raczej ser-
cem widzieć niż ciałem i osiągnął 
to, że bez ociągania się ustawicz-
nie oddawał się ciągłej modlitwie. 
Przez prawie czterdzieści lat pełnił 
swoją służbę w klasztorze i tamże 
zmarł, zachowując taką gorliwość 
w wierze, jaką miał w momencie 
nawrócenia”. 
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i odzyskała ona swoją niezwykłą 
urodę sprzed choroby. Uzdro-
wiona padła wtedy do stóp 
króla, pokornie dziękując mu za 
wybawienie z  opresji. Edward 
jednak –   swoim zwyczajem 
–  zabronił jej wychwalać go za 
to, ale kazał jej podziękować za 
ten cud samemu Bogu. Wyja-
śnił jej, że to Bóg, a  nie on jest 
sprawcą jej uzdrowienia. Kobie-
ta uzdrowiona została również 
z  niepłodności. O  niezwykłej 
uzdrowicielskiej mocy świętego 
króla Edwarda wspominał w tra-
gedii Makbet sam William Szek-
spir. Podobny charyzmat mieli 
również królowie Francji.

hb

40 dni dla ducha
Kompleksowy plan treningowyCROSSPOST

Wszelkie wskazówki do ćwiczeń można znaleźć 
w planerze, dzięki któremu dzień po dniu będziesz 
mógł pracować nad swoją wewnętrzną, duchową 
formą. Zadania do wykonania, tabelki, fragmen-
ty motywujących tekstów to tylko kilka z propo-

zycji treningu. Wszystkie pomoce mają ożywić 
twoją modlitwę i budować relację z Bogiem, więc 
nie żałuj na to energii i  czasu! Więcej informacji 
i  propozycji znajdziesz na stronie internetowej: 
www.crosspost.pl.



Stronę przygotował Henryk Bejda

modlitwa za wstawiennictwem  
bł. hanny Chrzanowskiej

Boże, Ty powołałeś bł. Hannę do służby chorym, biednym, 
opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedzia-

ła Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do 
niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
(Oczywiście własnymi słowami możesz powierzyć  błogosławionej 
także swoją szczególną prośbę. Warto odmówić również całą lita-
nię do błogosławionej: https://hannachrzanowska.pl/2018/08/09/
litania-do-bl-hanny-chrzanowskiej/ ).

Wezwij lekarza!

święto Najświętszego 
imienia jezus jako pierwsi za-
częli obchodzić dominikanie 
i  franciszkanie. Pierwszym 
krajem, w którym imię jezus 
zaczęto otaczać szczególną 
czcią, była Francja. litur-
giczne obchody tego święta 
w całym Kościele wprowadził 
w  1721  r. papież innocen-
ty  Xiii. Obecnie –  jako wspo-
mnienie dowolne – obchodzi 
się je 3 stycznia, a  kultowi 
Najświętszego imienia je-
zus tradycyjnie poświęco-

3 stycznia czcimy JEGO IMIę!

    „Od bliźniego jest życie lub śmierć. Bo jeżeli pozy-
skaliśmy brata, Boga pozyskaliśmy; ale jeżeli zgor-
szyliśmy brata, zgrzeszyliśmy przeciw Chrystusowi”.

    „Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i je-
śli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to 
powstaną przeciw niemu, mówiąc: «Jesteś sza-
lony, bo nie jesteś do nas podobny»”.

Tak nauczał św. Antoni Opat (ok. 250 
– ok. 356), egipski pustelnik uważany za „ojca 
wszystkich mnichów”. Czyż nie miał racji?

Przesłania na trudny czas

jaka jest najkrótsza z mo-
dlitw? Zdrowaś maryjo? 
a  może jakiś akt strzelisty? 
Nie. Z całą pewnością jest nią 
„modlitwa imienia jezus”. Nie 
ma krótszej, a  jednocześnie 
–  zdaniem wielu – owocniej-
szej i  potężniejszej modli-
twy, niż powtarzanie samego 
imienia Zbawiciela.

„Imię Jezus obejmuje 
wszystko: Boga i  człowieka 
oraz całą ekonomię stworzenia 
i zbawienia. Modlić się, mówiąc 
«Jezus», oznacza wzywać Go, 
wołać do Niego w  nas. Tylko 
Jego imię zawiera Obecność, 
którą oznacza. Jezus jest Zmar-
twychwstałym i  ktokolwiek 
wzywa Jego Imienia, przyjmuje 
Syna Bożego, który go umiłował 
i  siebie samego wydał za nie-
go” –  czytamy w  Katechizmie 
Kościoła Katolickiego (2666). 
„Wezwanie świętego imienia 
Jezus jest najprostszą drogą 
nieustannej modlitwy – naucza 
dalej Katechizm. –  Często po-
wtarzane z  pokorą przez sku-
pione serce, nie rozprasza się 
w  «wielomówstwie» (Mt 6,7), 
lecz «zatrzymuje słowo i wyda-

je owoc przez swą wytrwałość» 
(por. Łk  8,15). Jest możliwe 
«w  każdym czasie», ponieważ 
nie jest ono czynnością obok 
jakiejś innej, ale czynnością je-
dyną, mianowicie miłowaniem 
Boga, który ożywia i przemienia 
wszelkie działanie w Chrystusie 
Jezusie” (KKK 2668). 

Jak praktykować tę modli-
twę w  jej najprostszej formie? 
To proste: z  czcią, adoracją, mi-
łością, skupieniem i szacunkiem 
jak najczęściej wypowiadać 
mową lub myślą słowo: „Jezus”. 
To modlitwa, którą możemy od-
mawiać nawet wtedy, gdy – jak 
często twierdzimy –  nie mamy 
już sił, by się modlić. „Powinni-
śmy wyrobić w sobie nawyk po-
bożnego i  częstego wypowia-
dania Go [Imienia Jezus – przyp. 
hb]: setki, setki razy dziennie 
– przekonywał w  książeczce 
Cuda Najświętszego Imienia 
o.  Paul  O’Sullivan OP. – Nie tyl-
ko nie będzie dla nas ciężarem, 
ale przyniesie nam wewnętrzną 
radość i  ukojenie. Pobożne wy-
mawianie tego imienia, w  każ-
dym miejscu, w  każdym czasie 
i  podczas wykonywania każdej 

„Dałby Bóg, żebyśmy jesz-
cze zostawali pod panowa-
niem Dioklecjanów i Neronów. 
lepsze było ono gwałtowne 
prześladowanie, wymierzone 
przeciw imieniowi chrześcijań-
skiemu, nad teraźniejszą woj-
nę głuchą i  ukrytą, którą nam 
nieprzyjaciel wypowiedział. 

Walcząc za wiarę świętą, przy-
odziani zbroją niebieską, korzyść 
i  zwycięstwo po naszej mieli-
byśmy stronie. Gorejące stosy, 
bicze, blachy rozpalone i  wszel-

Prześladowania w białych rękawiczkach
kiego rodzaju tortury nie zdoła-
łyby nas przerazić, a z rąk katów 
naszych, wstydem i  sromotą 
pokrytych, wydarlibyśmy palmy 
zwycięskie. Ale dziś nie ruszto-

jezus,  
czyli Bóg zbawia

Jezus (hebrajskie:   
Yehoshua, Jehoszua, forma 
skrócona: Yeshua, Jeszua, 
czyli Jozue, greckie: Iesous, 
łacińskie: Iesus) jest imieniem 
hebrajskim i  znaczy: „Jahwe 
(czyli Bóg) zbawia (pomaga, 
ratuje)”. Imię to korespondu-
je zatem z misją, jaką miał do 
spełnienia Jezus – z  posłan-
nictwem Zbawiciela świata.

Owoc żywota twojego...
Pozdrowienie Anielskie 

kończyło się niegdyś na sło-
wach „Owoc żywota Two-
jego”, a  Imię Jezus zaczęto 
dodawać do niego dopiero 
w  XIII-XIV w. za sprawą pa-
pieży Urbana IV i  Jana XXII, 
którzy za takie dołączanie 
przyznawać zaczęli odpusty 
(zwyczaj ten skutecznie roz-
powszechnił św. Bernardyn 
ze Sieny). Zdrowaś Maryjo po-
wiązane zostało w  ten spo-
sób z  kultem Imienia Jezus, 
stając się tym samym modli-
twą „przez Maryję do Jezusa”.

Warto wiedzieć:
ny jest cały miesiąc styczeń. 
Może warto zatem odmówić 
taki – zaczerpnięty z brewiarza 
– dominikański hymn:

1 Słodkie wspomnienie Jezusa 
Serca napełnia radością, 

Lecz ponad słodycz wszelaką 
Milsza jest Jego obecność.

2 Żadna też pieśń ani słowo 
Nie są wdzięczniejsze dla ucha, 

Nic dla umysłu droższego,
Niż myśl o Panu Jezusie.

3 Nadziejo pokutujących, 
Jak dobry jesteś dla wszystkich, 

Dla tych, co Ciebie szukają
I dla tych, którzy znajdują.
4 Język nie umie wyrazić,

A pismo oddać dokładnie, 
Lecz tylko ten, który wierzy,

Wie, czym jest miłość Jezusa.
5 Jezu, bądź naszą radością 
I wieczną w niebie nagrodą; 

Niech w Tobie trwa nasza chwała 
Teraz i po wszystkie wieki. Amen.

(Z Brewiarza: Godzina Czytań: Teksty 
własne – Styczeń, Teksty własne Polskiej 
Prowincji Dominikanów – styczeń, s. 4).

czynności, zapewnić nam może 
również cały szereg innych łask 
m.in. ochronę przed zakusami 
diabła, pomoc dla dusz czyśćco-
wych, ulgę w  chorobie lub siłę 
do znoszenia cierpień, a ludziom 
skarżącym się na bezsenność 
zapewni zdrowy, spokojny sen. 
Mało tego: dzięki powtarzaniu 
Imienia Jezus możemy wypro-
sić dosłownie każdą łaskę”. Naj-
świętszego Imienia wzywać mo-
żemy w  imieniu własnym albo 
też ofiarować wszystkie zasługi 
płynące z  tej praktyki innym: 
przyjaciołom, duszom w  czyść-
cu cierpiącym, światu, ojczyźnie 
itp. Praktyka ta ma swój dodat-
kowy plus – z  pewnością prze-
staniemy wtedy podchodzić do 
Bożego Imienia lekceważąco 
i wypowiadać je bezmyślnie, po-
chopnie – „nadaremno”.

Najkrótsza z modlitw
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Złapałeś wirusa?

I poproś o pomoc pielęgniarkę!

mODlitWa DO śW. jóZEFa mOSCatiEgO

Święty Józefie Moscati, praw-
dziwy wzorze chrześcijańskich 

lekarzy, w  ramach wykonywania 
swojego zawodu lekarza zawsze 
dbałeś zarówno o duszę jak i ciało 
każdego pacjenta. Spójrz na nas, 
którzy odwołujemy się do Twoje-
go niebiańskiego wstawiennictwa, byśmy mogli uzyskać dla nas 
zarówno fizycznego jak i duchowego zdrowia oraz wszelkich nie-
bieskich łask. Uśmierz ból cierpiącym, daj pocieszenie chorym, 
pociesz cierpiących i daj nadzieję przygnębionym. Niech młodzi 
odnajdą w Tobie wzór, pracujący niech biorą z Ciebie przykład, 
starzejący się niech odnajdują w Tobie pocieszenie, a umierający 
nadzieję zbawienia wiecznego. Bądź dla nas wzorem pracowito-
ści, uczciwości i  miłości, abyśmy mogli spełniać nasze chrześci-
jańskie obowiązki i chwalić Boga, naszego Ojca.

wania, ale sidła zdrady zastawia-
ją, a ukryte zasadzki miejsce tor-
tur zajęły. Nie w  otwartej walce 
z tyranem mężnie się potykamy, 
ale walczymy z  nieprzyjacielem 
w ukryciu zdrady knującym”.

Tak mówił św. Hilary 
z  Poitiers – żyjący w IV w. biskup 
i doktor Kościoła. Choć słowa te 
wypowiedział do cesarza Kon-
stancjusza na temat herezji 
ariańskiej, wydają się dziś być 
znów szczególnie aktualne.
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fot. Walters Art Museum /  Wikimedia Commons
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