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

 Opiekun Pana Jezusa ukazał się na ziemi francuskiej w Cotignac i wskazał  
 pasterzowi źródło. Od tego czasu wiele osób zostało tam uzdrowionych. 

Apostazja 
Czym jest?
Jakie niesie  
konsekwencje?
Wyjaśnia ks. Michał Mroszczak

Uratował  
ją Bóg
Świadectwo  
uzdrowienia

Chromosom 
miłości

Rok św. Józefa
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  Drodzy Czytelnicy! 

Trwa Wielki Post – czas nawrócenia, pokuty, przygotowania do dobrego przeżycia 
męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Kościół daje nam na to gotowe 

recepty: modlitwę, post, jałmużnę. Dobre, sprawdzone sposoby. Czy pamię-
tamy o nich? Czy korzystamy z nich? Ilu z nas zachowuje piątkowy post, 

uczestniczy w nabożeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali? 
Mimo że wciąż trwa pandemia, można wszystko tak zorganizować, żeby bezpiecznie skorzy-

stać z drogi, jaką wskazuje nam w tym szczególnym czasie Kościół. Gorąco do tego zachęcam.
Zapraszam także do wspierania „Dobrych Nowin”, tak byśmy razem wydali kolejne numery na-

szej ewangelizacyjnej gazety. Razem idźmy z Dobrą Nowiną w świat. W takim wymiarze, w jakim 
możemy, zmieniajmy go na lepsze.

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, 
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dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

Stowarzyszenie Rafael

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.

P o d  p a t r o n a t e m  „ D o b r y c h  N o w i n ”

Włączmy się w modlitwę za życiem
19 marca 2021 r., w  uro-

czystość św. Józefa 
Oblubieńca Najświęt-

szej Maryi Panny,  rozpocznie 
się Tydzień Modlitw o  Ochronę 
Życia. Przez siedem kolejnych 
dni w wielu kościołach i domach 
w  całej Polsce będziemy roz-
ważać wybrane fragmenty listu 
apostolskiego Partis corde pa-
pieża Franciszka i modlić się sło-
wami Litanii do św. Józefa oraz 
modlitwy św. Jana Pawła II do 
Maryi Matki Żyjących z encykliki 
Evangelium vitae. Inicjatywa Ty-
godnia Modlitw o Ochronę Życia 

pobłogosławiona została przez 
abp. Marka Jędraszewskiego.

„Dostrzegając zagrożenia 
płynące z  wysuwanych na sce-
nie politycznej coraz to nowych 
propozycji prawnych przywró-
cenia dopuszczalności aborcji 
eugenicznej wbrew konstytu-
cyjnej gwarancji ochrony życia 
ludzkiego, Polskie Stowarzysze-
nie Obrońców Życia Człowieka 
podjęło inicjatywę Tygodnia 
Modlitw o  Ochronę Życia. Sta-
nowi ona kontynuację Nowen-
ny Życia za przyczyną św. Jana 
Pawła II, która poprzedziła orze-

czenie Trybunału Konstytucyj-
nego z 22 października 2020  r.” 
– mówi Wojciech Zięba, pre-
zes Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka.

Modlitwa będzie trwać 
od 19  marca do Uroczystości 
Zwias towania NMP, czyli do 
25  marca 2021 r. Do poszcze-
gólnych dni zostaną przypisane 
szczegółowe intencje:

Dzień 1. O odwagę dla rodzi-
ców, aby każde dziecko przyjęli 
z miłością, oraz o solidarność z ro-
dzinami otrzymującymi trudną 
diagnozę prenatalną dla ich dzieci.

Dzień 2. O  zwiększenie po-
mocy dla osób niepełnospraw-
nych ze strony państwa.

Dzień 3. O  prawo do życia 
dla każdego człowieka, odrzu-
cenie prób szukania kompromi-
sowych rozwiązań nowej euge-
niki oraz o respektowanie przez 
polityków prawa Bożego.

Dzień 4. O rozwój hospicjów 
perinatalnych.

Dzień 5. O  prawe sumienie 
dla lekarzy, położnych, pielę-
gniarek i farmaceutów.

Dzień 6. O  prawe sumienie 
dla dziennikarzy i ludzi mediów.

Dzień 7. O opamiętanie dla 
domagających się zabijania nie-
narodzonych dzieci.

Z  racji ograniczeń epide-
micznych Tydzień Modlitw 
o Ochronę Życia zostanie prze-
prowadzony przy wsparciu 
mediów katolickich, głównie 
jako modlitwa rodzin będących 
w istocie Kościołem Domowym.

„Ufamy, że planowany Ty-
dzień Modlitw o  Ochronę Ży-
cia przyniesie obfite owoce 
duchowe, moralne i  społeczne” 
– mówi Zięba.

mp

BIBLIA JEST DLA CIEBIE 
Biblia jest skierowana bezpo-

średnio do ciebie! Można więc 
czytać cudze listy – to, co Pan Je-
zus do kogoś powiedział. Bardzo 
dobrze, że je czytamy, ale nie 
może to zabrać czasu na czyta-
nie listu samego Boga do mnie. 
W Biblii wszystkie księgi są waż-
ne, wszystkie rozdziały, wszyst-
kie wiersze. Ważniejsze jest to 
niż numery w  moim telefonie 
komórkowym. Biblia to zestaw 
73 ksiąg esemesów od Boga. 
A  ja tych wiadomości od Niego 
nie mogę nie przeczytać, bo bez 
nich po prostu zginę. Przede 
wszystkim więc istotne jest to, 
co Bóg mówi do mnie. 

MODLITWA JEST RELACJĄ 
Myślę, że trudno sobie wy-

obrazić modlitwę, kiedy się 
nie spotyka z  Bogiem albo nie 
rozmawia z  Nim. Trudno sobie 
wyobrazić, że siadam przed Bo-
giem, patrzę na Niego, On patrzy 
na mnie, bo przecież w to wierzę, 
i ja do Niego mówię, a On nic nie 
może powiedzieć, gdyż Biblia 

Jak modlitwą obudzić głód ducha?
jest zamknięta. Jest w moim po-
koju jedynie grzbietem w biblio-
teczce – nie wyjmuję jej, chyba że 
ksiądz przyjdzie na kolędę i wte-
dy ją „odkurzę”. Jeżeli Biblia jest 
zamknięta, to Bóg nie mówi do 
mnie. Kiedy ja mówię do Boga, 
ale On do mnie nie może nic po-
wiedzieć, to nie jest to rozmowa, 
gdyż brak jest dialogu. A rozma-
wiać ze sobą trzeba, żeby była 
bliskość. Bliskość między sobą 
tworzymy przecież przez rozmo-
wę. Dlatego mamy te esemesy 
od Pana Boga. Dlatego chcemy 
na tych rekolekcjach uczyć się, 
jak prawdziwie się modlić. Biblia 
niech będzie wyjęta, a  nawet 
otwarta. Myślę bowiem, że nie 
da się dobrze modlić bez Biblii. 
Ty mów do Boga i słuchaj, co On 
ci ma do powiedzenia. Modlitwa 
jest spotkaniem! Nie jest napisa-
ne, że Mojżesz wszedł do Namio-
tu Gadania, tylko do Namiotu 
Spotkania. A  do spotkania trze-
ba dialogu. Mówi o  tym papież 
Benedykt. Modlitwa jest przede 
wszystkim spotkaniem, jest ona 
definicyjnie spotkaniem. W ogó-

le wiara jest spotkaniem z Osobą, 
którą jest Bóg. Jest ona dopiero 
wtedy modlitwą, kiedy Bóg i  ja 
się spotykamy. Wtedy Bóg do-
konuje przemiany w  nas. Naj-
pierw oczywiście trzeba wejść 
do Namiotu Spotkania. Potem 
warto zamknąć drzwi, żeby zro-
bić miejsce dla Pana Jezusa. Tak 
właśnie robił przecież Mojżesz. 
Wchodził do Namiotu Spotkania 
i zamykał się w nim. Tak robił Pan 
Jezus, kiedy codziennie wieczo-
rem opuszczał swoich uczniów 
i  sam na sam, poza obozem 
–  trochę jak Mojżesz – spotykał 
się ze swoim Ojcem. Namiot 
Spotkania – On i  ja jesteśmy ze 
sobą, gdziekolwiek się znajduje-
my. Czy to w Częstochowie, czy 
w Krakowie, czy na Łysej Polanie 
albo na Marsie – On i ja jesteśmy 
ze sobą. Uświadom więc sobie 
na początku każdej modlitwy, że 
jesteś przed Bogiem. Ty patrzysz 
na Niego, On patrzy na ciebie. 
Uświadom sobie, że On tu jest, 
i zacznij patrzeć. 

                  o. Marcin Ciechanowski
– zakonnik z Jasnej Góry i artysta – muzyk i kompozytor. Człowiek wielkiego ducha, pełniący posługę egzorcysty archidiecezji częstochowskiej; wielu 
talentów i takiej też skromności. Słowo Boże, które głosi z zapałem godnym prawdziwego ewangelizatora, potrafi kruszyć serca i prowadzić do nawró-
cenia. Człowiek pisma – poświęcając długie godziny na kontemplację Biblii i dziedzictwa Ojców Kościoła, z nieukrywaną radością dzieli się każdym od-
kryciem, dzięki któremu może przybliżać do spotkania twarzą w twarz z Jezusem. Człowiek radia – audycje z cyklu Przez uszy do duszy z jego udziałem 
od wielu lat są wsparciem dla słuchaczy, którzy pragną swoje życie budować na słowie Bożym. Wreszcie człowiek nauki – doktorant na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zajmujący się tematyką ewangelizacji w mediach. Człowiek wielu pasji i jednej wiel-
kiej miłości, który za św. Augustynem może powiedzieć: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”.

Radzi o. Marcin Ciechanowski – paulin, egzorcysta.

Książka  
Jak 

modlitwą 
obudzić  

głód ducha  
dla 

czytelników 
„Dobrych 

Nowin” 
w specjalnej 

cenie: 

29,90
34,90

Zamówienia pod nr telefonu:  
661 128 006
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Kultura życia jest 
dziedzictwem, które 

chrześcijanie pragną dzielić 
ze wszystkimi. Każde 
ludzkie życie, jedyne 

i niepowtarzalne, stanowi 
niezbywalną wartość.  

To powinno być głoszone 
ciągle na nowo, z odwagą 

w słowach i w czynach 

– napisał 29 stycznia br.  
na Twitterze 

papież Franciszek  

„

”
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MATkA BOżA ŁASkAWA
Jest 10 sierpnia 1519 r. Mło-

dy drwal Jean de la Baume (de 
la Sauque) pracuje wśród dę-
bów porastających wzgórze 
Verdaille górujące nad Coti-
gnac. Jak każdy, tak i  ten dzień 
rozpoczyna modlitwą. Nagle 
ukazuje się przed nim obłok, 
a z niego wyłania się postać Ma-
ryi z  Dzieciątkiem w  otoczeniu 
św. Michała Archanioła i św. Ber-
narda. Stając przed drwalem, 
Maryja zwraca się do niego 
po prowansalsku: „Jestem Naj-

świętsza Maryja Panna. Idźcie 
powiedzieć duchownym i  kon-
sulom w Cotignac, żeby zbudo-
wano mi w tym miejscu kościół 
pod wezwaniem Matki Bożej 
Łaskawej i  żeby przychodzono 
tu w  procesji, aby przyjmować 
dary, które pragnę rozlewać”. Po 
czym wizja znika.

Jednak Jean zachowuje 
przesłanie dla siebie. Następ-
nego dnia przychodzi do pracy 
w  to samo miejsce. Znów zja-
wia mu się Maryja i zostawia to 
samo orędzie. Tym razem Jean 

nie zwleka i przekazuje je miesz-
kańcom miasteczka.

Już 14 września, w  uroczy-
stość Podwyższenia Krzyża 
Świętego, cała bodaj wspólnota 
mieszkańców Cotignac przyby-
wa w procesji na miejsce zjawie-
nia Maryi, a  podczas uroczys-
tości zostaje położony kamień 
węgielny pod budowę świątyni.

Jeszcze tego samego dnia, 
przy okazji kopania fundamen-
tów, odkryto groby zawierające 
ludzkie szczątki i  narzędzia tor-
tur. Wierni doszli do wniosku, że 
Verdaille to miejsce pochówku, 
a  może i  śmierci męczenników 

z  epoki rzym-
skiej. I  właśnie 
z  wymiarem wal-
ki i  męczeństwa 
wiąże się obec-
ność św. Michała 
Archanioła u  bo-
ku Maryi. Zaś Ber-
nard z  Clairvaux 
jest jednym z naj-
bardziej znanych 
świętych „maryj-
nych”.

Na uznanie 
obu zjawień Maryi nie trzeba 
długo czekać (przypomnijmy, 
że to pełen niepokoju czas Re-
formacji; Marcin Luter zapewne 
przejeżdżał w  pobliżu Cotignac, 
udając się do Rzymu w 1509 r.): 
w imieniu Kościoła ogłosił je pa-
pież Leon X, nadając jednocześ-
nie specjalne przywileje nowo 

CotigNaC – Sanktuarium 
Świętej Rodziny

Cóż bardziej prostego, 
bardziej ubogiego od 
tej interwencji, która, 

o  ile mi wiadomo, jest 
jedynym tego rodza-
ju zjawieniem się 
św.  Józefa w  his torii 
Kościoła, na ziemi, 
którą wybrała sobie 
Najświętsza Maryja 
Panna” (bp Gilles Bar-
thes, ordynariusz die-
cezji Fréjus-Toulon, 
1971 r.).

I  tak, dzięki dwóm 
uznanym przez wła-
dze koś cielne zjawie-
niom, Cotignac stało 
się sanktuarium Świę-
tej Rodziny...

ROk śW. JózEfA
Od czasu tych 

cudownych wydarzeń do sank-
tuarium w  Cotignac pielgrzymi 
napływają praktycznie nieprze-
rwanie. Woda ze źródła św. Jó-
zefa uzdrowiła wielu, liczne łaski 
spływają nie tylko na koronowa-
ne głowy. To niewielkie, skromne 
i  jakby rodzinnie ciepłe sanktu-
arium niedawno (w 2019 r.) prze-
żywało jubileusz swego 500-lecia.

Także w  tym roku mamy 
specjalną okazję, by zaplano-

wać pielgrzymkę właśnie do 
Cotignac: w Kościele powszech-
nym obchodzimy wszak Rok 
św.  Józefa!

Na obu wzgórzach oddalo-
nych od siebie zaledwie o 3,5 km, 
posługiwali najpierw filipini (na 
Bessillon zbudowali niewielki 
klasztor), których do opuszcze-
nia Cotignac zmusiła rewolucja 
francuska. Dziś u  Matki Bożej 
Łaskawej przyjmują nas bracia 
św.  Jana, zaś u  św. Józefa – nie-
dawno przybyła Wspólnota 
Sióstr św. Józefa Oblubieńca Ma-
ryi, należąca do wywodzącego 
się z  Argentyny Zgromadzenia 
Mater Dei.

W  obu miejscach znajdzie-
my spokój, miejsce na modlitwę 
indywidualną i  wspólnotową, 
okazję do przystąpienia do sakra-
mentów świętych, a  szczególnie 
w roku jubileuszowym św. Józefa 
– możność uzyskania odpustu.

Tak jak Gaspard my również 
jesteśmy spragnieni, w  naszym 
życiu nie brakuje głazów, które 
przytłaczają nas i  zamykają do-
stęp do źródła. Prośmy św. Józe-
fa, aby wskazał nam, gdzie jest 
żywa woda, gdzie źródło łask, 
które zaspokoją wszelkie nasze 
pragnienia. 

Opracował Piotr Rak

szym kraju, potrzebna jest dziś – jak to określi-
łem w liście Novo millennio ineunte – «wyobraź-
nia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźni-
mi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem 
braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wy-
obraźni» nie zabraknie mieszkańcom Krakowa 
i  całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza dusz-
pasterski program Kościoła w  Polsce. Niech 
orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje 
odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi”.

Numer konta Kościoła Rektoralnego, na któ-
ry można wpłacać datki:

PEkAO S.A.  
Nr 65 1240 4432 1111 0000 4721 

0286
z dopiskiem: „Fundusz Miłosierdzia”

Jałmużna wielkopostna 
„Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia” 

–  pisał w  bulli ustanawiającej Nadzwy-
czajny Jubileusz Miłosierdzia papież 

Franciszek. Głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić – to dwa pierwsze z uczynków miłosier-
dzia względem ciała. Idąc za tymi wskazaniami, 
w  Kościele Rektoralnym w  Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w  Krakowie-Łagiewnikach urucho-
miono Fundusz Miłosierdzia. Przez dwa tygodnie 
do dwóch puszek znajdujących się w restauracji 
Agape złożono 1000 złotych. Za tę sumę przygo-
towano 330 pączków, które zostały przekazane 
w  przeddzień Tłustego Czwartku dla bezdom-
nych korzystających z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

„Nasza akcja spotkała się z  bardzo dobrym 
przyjęciem przez tych, którzy robią zakupy 
w punkcie Agape naszej restauracji. W Wielkim 
Poście jedną z  form, które mogą nam pomóc 
dobrze przeżyć ten czas, jest jałmużna. Daje-
my więc możliwość skorzystania z  niej – mówi 
ks.  Mateusz Wyrobkiewicz, zastępca rektora 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Krakowie
-Łagiewnikach i  dodaje: – Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wsparcia tego dzieła i wpłaca-
nia na nasze konto jałmużny z dopiskiem «Fun-
dusz Miłosierdzia». Zebrane w ten sposób środki 
będziemy przeznaczać na posiłki dla osób bez-
domnych. Jest ich naprawdę wiele. Rozpoczęli-
śmy już współpracę z Dziełem Pomocy św. Ojca 
Pio, zawożąc tam ponad 300 pączków”.

Ksiądz Wyrobkiewicz podkreśla, że posiłki 
przygotowywać będą pracownicy restauracji 
Agape, która od wielu lat funkcjonuje w  Domu 
Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia, a  wszystko gotowane jest na bieżąco ze 
świeżych polskich produktów. 

Inspiracją do powstania Funduszu Miłosier-
dzia były słowa św. Jana Pawła II, które wypo-
wiedział on 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich 
Błoniach, dzień po konsekracji bazyliki Bożego 
Miłosierdzia: „W  obliczu współczesnych form 
ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w  na-

31 grudnia 2020 r. w  San
tiago de Compostela (Hiszpa
nia), gdzie znajduje się grób 
apostoła św. Jakuba Starsze
go, rozpoczęty został Rok 
święty Jakubowy. z uwagi na 
pandemię potrwa on do koń
ca 2022 r. 

Od 1122 r. rok ten obchodzo-
ny jest (w tym roku po raz 120.), 
kiedy liturgiczne wspomnienie 
świętego – 25  lipca – przypada 
w  niedzielę (w  2022  r. tradycja 
ta liczyć będzie zatem równo 
900 lat). Z  Rokiem Świętym Ja-
kubowym związany jest odpust 
zupełny, który można uzyskać 
nie tylko w Santiago, lecz także 
w  jakubowych kościołach sta-
cyjnych w  Polsce. Ustanowione 
zostały 53 takie kościoły (po kil-
ka w każdej diecezji), usytuowa-
ne na polskich odcinkach Drogi 
św. Jakuba.

Rok Święty Jakubowy
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MODLITWA DO śW. JózEfA 

Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa 
i  Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i  młodzieżą, aby 

czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania.
Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniana była 

rzetelnie i w warunkach godnych człowieka.
Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpią-

cym ogromną wartość zbawczą ich ofiary.
Patronie umierających, naucz sztuki umierania dla siebie na co 

dzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do domu Ojca.
Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła i niena-

wiści. Opiekunie Kościoła świętego, Tobie oddaję cały Kościół. 
Amen. św. Jan Paweł II

spragniony i  znużony, Gaspard 
pragnie odpocząć. Nagle staje 
przy nim postawny mężczyzna 
i  mówi (po prowansalsku): „Je-
stem Józef. Podnieś ten głaz, 
a  napijesz się”. Wskazany głaz 
wygląda na ciężki (tego same-
go wieczoru ośmiu mężczyzn 
będzie miało trudności z przesu-
nięciem go), Gaspard się waha, 
jednak gdy Józef ponownie każe 
mu go podnieść, robi to. Jego 
oczom ukazuje się ukryte pod 
nim źródło. Józefa nie ma już 
obok, a  Gaspard biegiem udaje 
się do miasteczka z nowiną o cu-
downym wydarzeniu.

Pobudzony wiarą i  wdzięcz-
nością entuzjazm mieszkańców 
jest tak wielki, że kamień węgiel-
ny pod budowę kaplicy położo-
no już dwa miesiące później, 
a  budowę ukończono jesienią 
tego samego roku. Sanktuarium 
zostało poświęcone w 1663 r.

„Podobnie jak w  Ewan  gelii, 
św. Józef nie jest gadatliwy. 

powstałemu sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej.

kRóLEWSkI POTOMEk
Co zadziwiające, Matka Boża 

Łaskawa z  Cotignac ukazała się 
po raz trzeci 3 listopada 1634  r. 
w  Paryżu bratu Fiakrowi od 
św. Małgorzaty z zakonu augus-
tianów. Poleciła mu przekazać 
królowej Annie Austriaczce, by 
ta odprawiła do niej trzy nowen-
ny o następcę tronu. Anna i Lu-
dwik XIII byli małżeństwem 
od 23 lat, nie mogli się jed-
nak doczekać męskiego 
potomka. Gorące modli-
twy królowej zostały wy-
słuchane! Następnego 
roku na świat przy-
szedł Ludwik Dieu-
donné („Dany przez 
Boga” czy też „Bóg 
dał”), przyszły Lu-
dwik XIV, a  jego 
wdzięczny ojciec 
poświęcił swe 
królestwo Naj-
świętszej Maryi 
Pannie, czym 
wywołał entu-
zjazm wśród 
poddanych.

W  1660 r. Lu-
dwik XIV i Anna Austriaczka przy-
byli z  pielgrzymką dziękczynną 
do Matki Bożej Łaskawej. Spe-
cjalnie na tę okazję mieszkańcy 
uszykowali drogę i  schody. Za-
pewne żadne z francuskich sank-
tuariów nie jest równie ściśle co 
Cotignac związane z „wielką” his-
torią kraju...

A śW. JózEf?
To jednak nie koniec zadzi-

wiających i  cudownych wyda-
rzeń w  Cotignac. Jest to mia-
steczko położone w  kotlinie, 
otoczone malowniczymi skała-
mi i wzgórzami. I to z kolejnym 
z nich, Bessillon, wiąże się dalszy 
ciąg naszej opowieści.

Jest 7 czerwca 1660 r. Z nieba 
leje się skwar. Gaspard Ricard, 
pasterz, właśnie tam przyprowa-
dził swe owce w  poszukiwaniu 
paszy. Kilka miesięcy wcześniej 
zapewne uczestniczył w  entuz-
jastycznym przyjęciu Ludwi-
ka XIV w Cotignac. Teraz, bardzo 

TO CHyBA JEDyNE MIEJSCE NA zIEMI, gDzIE NIE TyLkO zJAWIŁA SIę MARyJA z  DzIECIĄTkIEM, LECz 
TAkżE śW. JózEf, CHOć NIE JEDNOCzEśNIE... MOWA O COTIgNAC, MAŁyM MIASTECzku W PROWANSJI.
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Strony przygotował Henryk Bejda

Był wybitnym francuskim na
ukowcem, gorliwym katolikiem 
i  wielkim obrońcą życia. Przyjaź
nił się z  Janem Pawłem II. To on 
w  1958  r. odkrył, że przyczyną 
zespołu Downa jest trisomia pary 
chromosomów 21. W styczniu Wa
tykan uznał heroiczność jego cnót, 
co stanowi milowy krok na drodze 
do uznania go błogosławionym.

Czcigodny sługa Boży, pe-
diatra i  genetyk Jérôme Lejeune 
 (1926-1994) był kandydatem do 
otrzymania Nagrody Nobla w  dzie-
dzinie medycyny. Mimo ogromne-
go znaczenia jego odkrycia i  wielu 
innych dokonań w dziedzinie gene-
tyki i medycyny (m.in. jako pierwszy 
opisał tzw. zespół cri du chat oraz 
odkrył związek pomiędzy niedobo-
rem kwasu foliowego a  ryzykiem 
wad płodu), nagrody nie dostał, bo-
wiem przeszkodą okazała się jego 
zdecydowana postawa antyabor-
cyjna –  sprzeciw wobec francuskiej 
ustawy aborcyjnej i  wykorzystywa-
nia jego odkrycia do mordowania 
dzieci w  łonach matek. Postawa ta 

naraziła go na ostracyzm ze strony 
większej części środowiska nauko-
wego, odwrócili się od niego także 
dotychczasowi przyjaciele. Wyrazy 
uznania napłynęły wtedy ze strony 
Watykanu. Ojciec Święty Jan Paweł II 
mianował go członkiem – prezesem 
Papieskiej Akademii Życia, konsul-
tantem Papieskiej Rady ds. Zdrowia, 
a w 1997 r. odwiedził jego grób. Pry-
watnie prof. Lejeune, który zmarł na 
raka płuc w  68. roku życia, był mę-
żem i ojcem pięciorga dzieci. „Miarą 
jakości cywilizacji jest szacunek, ja-
kim darzy najsłabszych jej członków” 
– twierdził.

Proces beatyfikacyjny wielkiego 
naukowca – twórcy nowoczesnej 
genetyki i  żarliwego apostoła bro-
niącego każdego ludzkiego życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci – roz-
począł się w 2007  r. Teraz potrzebny 
jest już tylko cud.

Naukowe dzieło kontynuuje dzia-
łająca od 1995 r. Fundacja Jérôme Le-
jeune. Więcej informacji na temat życia 
i działalności sługi Bożego znaleźć moż-
na na stronie: www.amislejeune.org.

■ Na początku stycznia na porta-
lach społecznościowych zaczęło krą-
żyć zdjęcie kapłana, ministranta i  ludzi 
zgromadzonych na adoracji i  klęczą-
cych 26  grudnia przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem w  kościele 
św. Józefa (sic!) w Shelbyville (USA). I nie 
byłoby w  tym nic dziwnego, gdyby nie 
uwiecznione na fotografii niezwykłe nie-
bieskie światło – dwa skierowane w nie-
bo promienie niczym skrzydła – „wydo-
bywające się” z  Hostii umieszczonej we 
wnętrzu monstrancji. „Nie zastosowano 
żadnego filtra ani efektów fotograficz-
nych. Duch Święty!” – zapewnia Ste-
phanie G., która zamieściła to zdjęcie na 
Twitterze. Jedni – jak czytamy na portalu 
ACI Prensa – widzą w tym obecność Du-
cha Świętego, inni – odblask z oświetlo-
nego niebieskim światłem, urządzonego 
w kościele żłóbka. I chociaż to drugie wy-
daje się być bliższe prawdy, trzeba przy-
znać, że fotografia daje do myślenia.

■ Na facebookowej stronie archi-
diecezji Vancouver (Kanada) obejrzeć 
można inną niezwykłą fotografię prze-
słaną 15 stycznia br. przez jedną z  tam-
tejszych wiernych. Umierający syn ko-
biety oczekiwał na łóżko w  hospicjum 
w szpitalu św. Pawła, kiedy nagle zarów-
no on, jak i znajdujące się w tym samym 
pokoju jego matka i  siostra zauważyli 
za oknem niezwykły wzór wyświetlony 
na całej długości ściany znajdującego 
się naprzeciwko dwudziestopiętrowego 
hotelu Wall Centre w Vancouver. Wyglą-
dał jak... gigantyczny różaniec, u którego 

szczytu widniał krzyż. Matka chorego od-
czytała to jako otrzymane od Matki Bożej 
wsparcie i pociechę, znak dla całej rodzi-
ny umierającego. Obraz – jak sądzi przy-
jaciel rodziny o. Larry Lynn – był „natu-
ralnym zjawiskiem spowodowanym po-
łączeniem załamania i odbicia [światła]”, 
ale jednocześnie także Bożym znakiem.

■ 23 stycznia nieznani sprawcy ob-
lali benzyną i  podpalili samochód po-
sługującego w Porto Murtinho (Brazylia) 
proboszcza parafii Sagrado Corazón de 
Jesús o. Matheusa Ferreiry. Samochód 
spłonął, ale całkowicie nienaruszone po-
zostały znajdujące się w  nim... figurka 
św. Józefa i przedstawiający go obraz.

W 2021 r. obchodzimy w Kościele cały szereg jubileuszy 
200 lat temu urodził 
się pierwszy koreański 
kapłan – męczennik 

Pod koniec listopada ubiegłe-
go roku w  koreańskiej diecezji 
Daejeon rozpoczął się wielki jubi-
leusz 200-lecia urodzin męczen-
nika św. Andrzeja Kima Tae-gŏna, 
pierwszego księdza katolickiego, 
który był rodowitym Koreań-
czykiem. Urodzony 21 sierpnia 
1821 r. św. Andrzej Kim jest naj-
bardziej znanym męczennikiem 
z grona 103 męczenników kore-
ańskich kanonizowanych przez 
Jana Pawła II w  1984 r. Został 
ścięty w  czasie prześladowań 
16  września 1846  r. w  Saenam-
teo niedaleko Seulu za odważne 
przyznanie się, że jest katolikiem. 

Od 300 lat głoszą  
Jego mękę

22 listopada 2020 r. w Rzymie 
rozpoczęły się – mające potrwać 

ponad rok – obchody Jubileuszu 
Zgromadzenia Męki Pańskiej, czy-
li pasjonistów. Okazją do tego jest 
300. rocznica powstania zgroma-
dzenia. Założył je w 1720 r. Włoch 
św. Paweł od Krzyża (1694-1775) 
wraz ze swym bratem Janem 
Chrzcicielem. Celem pasjonistów 
jest – jak czytamy na stronie  passio.
info.pl – „podtrzymywanie pamię-
ci o  męce i  śmierci Pana oraz 
przepowiadanie jej”. Powołanie 
to realizuje dziś „1700 pasjoni-
stów pracujących w  62  krajach 
na 7  kontynentach”. Z  pasjo-
nistami związanych było wie-
lu świętych Kościoła – oprócz 
św. Pawła od Krzyża byli wśród 
nich m.in.: Gemma Galgani, 
św. Gabriel od Matki Bożej Bo-
lesnej (Franciszek Possenti), 
Maria Goretti. Na rozpoczęcie 
jubileuszu szczególnie wspo-
minano zamordowanego  przez 
komunistów 11  listopada 
1952  r. bułgarskiego pasjonistę 

bł.  bp.  Eugeniusza Bosiłkowa. 
Więcej o samym zgromadzeniu, 
o  Roku Jubileuszowym oraz 
o związanych z nim odpustach 
przeczytać można na stronie: 
passio.info.pl.

450 lat od Lepanto 
Pod koniec listopada ubie-

głego roku w  hiszpańskiej 
diecezji Alcalá de Henares roz-
począł się Maryjny Rok Jubile-
uszowy z  okazji 450. rocznicy 
zwycięstwa w  bitwie pod Le-
panto. Potrwa do 20 listopada 
2021 r. Wymodlone na różańcu, 
przypisywane przez papieża 
św. Piusa V wstawiennictwu 
Najświętszej Maryi Panny Ró-
żańcowej zwycięstwo w bitwie 
morskiej w  Zatoce Lepanto 
7  października 1571 r. urato-
wało chrześcijaństwo przed 
muzułmańską inwazją. Dlacze-
go Alcalá de Henares? W  leżą-
cym na terenie diecezji mieście 

 Villarejo de Salvanés wybu-
dowane zostało sanktuarium 
i klasztor – dziękczynne wotum 
za tę wiktorię. Tradycja głosi, że 
staraniem jego fundatora Luisa 
de Requesensa, głównego do-
wódcy Kastylii i  wiceadmirała 
w  bitwie pod Lepanto, papież 
św. Pius V wysłał tam czczony 
do dziś wizerunek Matki Bożej 
zwanej Virgen de la Victoria de 
Lepanto. Głównym celem ju-
bileuszowych obchodów jest 
propagowanie modlitwy ró-
żańcowej.

800 lat temu św. Antoni 
dotarł do Włoch

Antoni nie był Włochem, ale 
Portugalczykiem. Jako młody 
augustianin przeszedł do fran-
ciszkanów i  popłynął na misje 
do Maroka, ale z  powodu cho-
roby musiał powrócić do Por-
tugalii. Na skutek burzy, jaka 
rozpętała się na morzu, zamiast 

do swojej ojczyzny dotarł jed-
nak tylko do Włoch, a  konkret-
nie na Sycylię (Capo Milazzo). 
Działo się to wiosną 1221 r. 
Ostatnie lata swego życia An-
toni spędził w  Padwie –  stąd 
jego przydomek Padewski. 
Z  okazji jubileuszu opracowa-
no liczącą niemal 2 tys. km tra-
sę pielgrzymkową podzieloną 
na 97 etapów, która połączyła 
wszystkie włoskie miejscowości 
odwiedzone przez owego wiel-
kiego doktora Kościoła, ewan-
gelizatora, kaznodzieję i  cudo-
twórcę. Więcej informacji o po-
trójnym jubileuszu „antoniań-
skim” znaleźć można na stronie:  
www.antonio2022.org.

900 lat norbertanów 
i norbertanek

Wydarzyło się to w  noc Bo-
żego Narodzenia 1121 r. Wła-
śnie wtedy w dolinie  Prémontré 
we Francji pierwsza grupa 
norbertanów (premonstraten-
sów) złożyła śluby zakonne na 

ręce św. Norberta z  Xanten. 
W  tym samym roku powstała 
również żeńska gałąź zakonu. 
Charyzmatem norbertanów 
i  norbertanek jest szczególny 
kult Najświętszego Sakramen-
tu i  Niepokalanej Matki Bożej. 
Z zakonem związana była m.in. 
bł. Bronisława (1204-1259). Naj-

ważniejszym ośrodkiem nor-
bertańskim w Polsce jest klasz-
tor norbertanek na krakowskim 
Salwatorze. Wspólnota jest 
tam obecna od 1148 r. Drugi 
klasztor znajduje się w  Imbra-
mowicach. Norbertański jubi-
leusz zakończy się 9 stycznia 
2022 r. Więcej o norbertankach 
przeczytać można na stronie:  
www.norbertanki.w.krakow.pl.

Dante 700 i Norwid 200
W 2021 r. świętować będzie-

my również okrągłe rocznice 
związane z dwoma wielkimi ka-
tolickimi poetami i myślicielami. 
W  Polsce Sejm RP ogłosił rok 
2021 nie tylko Rokiem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, lecz tak-
że Rokiem Cypriana Kamila Nor-

wida (z okazji 200. rocznicy jego 
urodzin –  24  września 1821  r.), 
a we Włoszech (głównie w archi-
diecezji Rawenna-Cervia) już we 
wrześniu zainicjowano trwające 
rok obchody 700-lecia śmierci 
Dantego Alighieri. Wielki poeta 
zmarł w  nocy z  13 na 14 wrze-
śnia 1321 r. w Rawennie. Z oka-
zji obchodów jubileuszu papież 
Franciszek życzył, aby stał się on 
„bodźcem do ponownej lektury 
jego «Boskiej Komedii», abyśmy 
w  ten sposób uświadomiwszy 
sobie naszą wygnańczą kon-
dycję, dali się sprowokować do 
wejścia na drogę nawrócenia”. 
Wiele interesujących informacji 
o  Dantem i  obchodach jubile-
uszu znaleźć można na stronie: 
vivadante.it.

Jubi leusze ,  jubi leusze . . .
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Nie traćcie nadziei  
i nie  

lękajcie się!

„Chciałbym przytoczyć kilka 
istotnych dla mnie słów papieża 
Jana Pawła II, bo dla mnie te sło
wa są naprawdę istotne, zresztą 
dla wszystkich z  nas (...): «Błagam 
was, nigdy, przenigdy nie traćcie 
nadziei, nigdy nie wątpcie, nie usta
wajcie i nigdy się nie zniechęcajcie. 
Nie lękajcie się»” – tak „po katolic
ku” Paulo Sousa, nowy selekcjoner 
piłkarskiej reprezentacji Polski roz
począł swoją konferencję prasową 
28 stycznia 2021 r.

„[Polska] jest to kraj pełen wia-
ry, w  którym rodzina jest zawsze 
na pierwszym miejscu, jest zawsze 

w  życiu najważniejsza – mówił dalej 
50-letni Portugalczyk. – Dlatego sta-
rajmy się zbudować razem zespół, 
kadrę narodową – z  wiarą, nadzie-
ją, z  przekonaniem, że zwyciężymy. 
To pierwsze słowa, które chcę wam 
przekazać: słowa nadziei, zaufania, 
wiary. Przede wszystkim stwórzmy 
ogromną narodową rodzinę, która 
będzie wspierała kadrę narodową po 
to, abyśmy zdobywali kolejne tytuły”. 
Tytułów i rodzinnej atmosfery trene-
rowi i samym sobie z całego serca ży-
czymy, a  pierwszym sprawdzianem 
Polaków pod wodzą Sousy będzie 
rozegrany 25 marca mecz z Węgrami.

Paulo Sousa:

Profesor  
Lejeune 

 godny czci!

Bóg wciąż daje nam  
 znaki O  trzech niezwykłych Bożych znakach 

z początku 2021 r. dostrzeżonych na kon
tynencie amerykańskim doniosła katolic
ka agencja ACI Prensa:

Jan Paweł ii  
patronem  

Formuły 1?

Nieopodal kierownicy w  kokpicie 
swojego wyścigowego bolidu wozi 
dwa wizerunki: św. Jana Pawła II i Mat
ki Bożej z guadalupe. kto? Nie, nie Ro
bert kubica. Nasz kierowca miał imię 
papieża wypisane na kasku. Chodzi 
o Sergio „Checo” Pereza. 

Meksykański kierowca Formuły 1 do 
końca sezonu 2020 zasiadał za kierowni-
cą pojazdu zespołu Racing Point. Sympa-
tyczny trzydziestolatek jeżdżący w  For-
mule 1 od 2011 r. 6 grudnia 2020 r. po raz 
pierwszy w swojej karierze wygrał jeden 
z  wyścigów – Grand Prix Sakhiru na to-
rze Bahrain International Circuit w Sakhi-
rze, a za swoje zwycięstwo podziękował 
Bogu. W sezonie 2020 w stawce 23 kie-
rowców Sergio Perez zajął dobre, czwar-
te miejsce.
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fot. Alberto-g-rovi, Wikimedia Commons, CC-BY 3.0
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W  ostatnim czasie – zwłaszcza 
wśród ludzi młodych – głośne sta-
ło się słowo „apostazja”. Co ono 
oznacza?
Apostazja to nic innego jak akt formal-
nego wystąpienia z Kościoła. To potwier-
dzenie na piśmie, że dana osoba nie chce 
mieć nic wspólnego ze wspólnotą Kościo-
ła, która przecież jest odzwierciedleniem 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Jest zatem 
raną zadaną temu Ciału Chrystusa, dlate-
go już samo słowo przyprawia mnie jako 
kapłana o żal... Nie wyobrażam sobie, aby 
ktoś, rozumiejąc, czym jest wspólnota Ko-
ścioła, ważył się na taki czyn. Dokonanie 
apostazji samo w sobie jest grzechem i to 
ciężkim, popełnionym z własnej woli.

Przecież sakrament chrztu na sta-
łe włącza nas w  Kościół... Jak to 
więc jest?
Dokładnie! W Kościele od wieków panuje 
zasada „Semel Catholicus, semper Catholi
cus”, czyli „Kto został katolikiem, na za-
wsze nim będzie”! Chrzest jest niezatartą 
pieczęcią na duszy każdego ochrzczo-
nego. Zatem nie możemy powiedzieć, 
że taka osoba już całkowicie jest poza 
Kościołem. Bardzo trafne, aby odpowie-
dzieć na to pytanie, jest porównanie do 
dziecka, które jest wyrodne i  wyrzeka 
się swoich rodziców... Czy w ten sposób 
przestaje być dzieckiem tych rodziców? 
Nie. Ono zawsze będzie ich dzieckiem... 
Tyle że wyrodnym, nieprzyznającym się 
do nich. Tak samo apostata – zawsze 
będzie chrześcijaninem, tyle że takim, 
który wyrzekł się Chrystusa i  własnej 
wiary. Takim, który nie trwa we wspól-
nocie. A  zatem apostata nie przestaje 
być chrześcijaninem. Jest ochrzczonym, 
który z własnej woli wchodzi na ścieżkę 
grzechu ciężkiego i zagradza sobie dro-
gę do sakramentów.

Nie jest tajemnicą, że obecnie 
znacznie więcej osób niż wcześniej 
dokonuje apostazji. Dlaczego? 
Jak to tłumaczą?
Najczęściej tłumaczą, że pozostawanie 
w  Kościele nie zgadza się z  ich świato-

Semper Catholicus
poglądem. Często, pytając o  podstawy 
takiego stwierdzenia, słyszę, jak wymie-
niają kilka osób znanych w  Kościele, 
wrzucając między te nazwiska zaczerp-
nięte z  internetu czy z  telewizji sloga-
ny... Warto dodać, że z  takiej rozmowy 
wynika często brak zrozumienia słów 
czy intencji wymienianych osób, które 
rzekomo przyczyniły się do decyzji o for-
malnym wystąpieniu z Kościoła. W więk-
szości tych wypowiedzi uderza rażące 
niezrozumienie podstawowej prawdy, 
że Kościół to wspólnota składająca się ze 
wszystkich ochrzczonych i  jego kształt 
zależy w dużej mierze od tego, co sami 
sobą reprezentujemy. Jeśli w jakiejś spo-
łeczności pojawia się problem obłudy, 
to automatycznie możemy powiedzieć, 

że i w Kościele pojawia się ten problem. 
Trzeba jednak uświadomić sobie, że 
pracując nad sobą i swoim przykładem, 
pokazując tę przemianę, tę wewnętrzną 
metanoię, odmieniamy oblicze Kościo-
ła... Bo to my jesteśmy Kościołem, a  nie 
dwie, trzy osoby i kilka sloganów wymie-
nianych w internecie.

Jakie są konsekwencje apostazji?
Konferencja Episkopatu Polski w 3 punk-
cie Dekretu ogólnego w sprawie wystąpień 
z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Koś
cioła podaje, że apostata sam na siebie 
zaciąga karę ekskomuniki latae senten
tiae. Oznacza to, że nikt nie musi stwier-
dzać takiej ekskomuniki, gdyż z  chwilą 
dokonania aktu apostazji taka kara staje 
się faktem. Co to oznacza w  praktyce? 
Taki człowiek pozbawia się dostępu do 
sakramentów, posług, zadań czy urzę-
dów w Kościele. Apostata ma także zakaz 

przynależności do ruchów, organizacji 
czy stowarzyszeń kościelnych. Musi się 
także liczyć z tym, że trwając w apostazji, 
pozbawia się prawa do chrześcijańskie-
go pogrzebu.

Czy ktoś, kto dokonał apostazji 
może być chrzestnym, wziąć ślub 
kościelny?
To bardzo dobre pytanie. Niedawno na 
jednym z  portali internetowych trafiłem 
na tekst, w  którym wyrażano oburzenie 
wobec proboszcza, który nie pozwolił 
apostatce zostać matką chrzestną. Oczy-
wiście proboszcz w  takim przypadku 
miał rację. Apostata z  chwilą złożenia 
aktu formalnego wystąpienia z  Kościoła 
pozbawia się możliwości pełnienia funk-

cji chrzestnego, świadka przy zawieraniu 
małżeństwa oraz świadka bierzmowania. 
Wydaje się to logiczne, gdyż zadaniem 
rodziców chrzestnych jest przekazanie 
nowo ochrzczonemu żywej wiary, której 
sami są świadkami. Apostata zatem nie 
spełni podstawowego zadania, jakie spo-
czywa na barkach rodzica chrzestnego.

A czy po dokonaniu apostazji moż-
na wrócić na łono Kościoła?
Na szczęście można się nawrócić. Już 
sam tytuł dekretu KEP świadczy o  tym, 
że zawsze można powrócić do pełnej 
wspólnoty Kościoła. Bóg czeka na każde 
dziecko marnotrawne, które chce przy-
jąć na nowo z  otwartymi ramionami. 
Potrzeba jedynie woli powrotu. Osoba, 
która już nie chce trwać w grzechu apo-
stazji, musi złożyć odpowiednie oświad-
czenie na ręce proboszcza miejsca swe-
go zamieszkania, w  którym umotywuje 

swoją chęć ponownego powrotu do Ko-
ścioła. W takim piśmie muszą się znaleźć 
również informacje na temat miejsca do-
konania dawnej apostazji w celu poczy-
nienia w tamtejszych księgach adnotacji 
o powrocie na łono Kościoła. Oświadcze-
nie takie przesyła się do ordynariusza 
miejsca, który ma prawo ściągnąć eks-
komunikę, w którą z własnej woli popadł 
apostata. 
W  przypowieści o  synu marnotrawnym 
i miłosiernym ojcu jest moment, w któ-
rym ojciec wybiega synowi naprzeciw 
– to jest adekwatny obraz – jedyne miej-
sce w Biblii, w którym Bóg biegnie. Taka 
jest radość Boga w  czasie nawrócenia 
ciężkiego grzesznika, jakim jest apostata.

Wystąpienie z  Kościoła to bardzo 
poważna sprawa... Jak dotrzeć 
z tymi informacjami zwłaszcza do 
ludzi młodych, którzy często zma-
nipulowani, pod wpływem me-
diów czy znajomych podejmują 
taką decyzję?
Na pewno najistotniejsze jest wycho-
wanie. Nawet najlepszy katecheta czy 
najlepszy duszpasterz nie zastąpią śro-
dowiska domowego, w  którym dziec-
ko, a  później nastolatek może wzrastać 
w wierze. Wydaje mi się, że większy na-
cisk jako duszpasterze powinniśmy kłaść 
na duszpasterstwo i  formację rodziców. 
Ile mamy w  parafiach grup dziecięcych 
i  młodzieżowych, a  ile grup dla doro-
słych? Nie możemy dopuścić do sytu-
acji, kiedy staramy się przekazać wiarę 
dziecku w szkole czy na spotkaniu grupy 
parafialnej i  wkładamy w  to całą swoją 
energię, po czym, po powrocie do domu 
to dziecko usłyszy od rodziców, że wia-
ra jest „bez sensu”. Stawiam pytanie: Czy 
wiara tego dziecka obroni się wobec ta-
kiego stwierdzenia rodziców? Na pewno 
stabilna wiara rodziców pozwoliłaby na 
stabilny kręgosłup moralny i wiarę mło-
dego pokolenia. Ważne również, aby tłu-
maczyć dzieciom i młodzieży, że niebez-
piecznie jest podążać za trendami, które 
nie mają żadnych podstaw i zmieniają się 
jak kartki w wydzieranym kalendarzu...
Pozwolę sobie na małą prywatę. Jeśli 
ktoś chciałby brać udział w spotkaniach 
grupy przeznaczonej stricte dla rodzin, to 
serdecznie zapraszam na comiesięczne 
spotkania Wspólnoty Rodzin Karmelitań-
skich działającej przy parafii św. Mikołaja 
przy ul. Kopernika w  Krakowie. Więcej 
informacji i  kontakt można znaleźć na 
stronie: www.kontemplacja.eu.

 z kS. MICHAŁEM MROSzCzAkIEM ROzMAWIA MAŁgORzATA PABIS 
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24,90
29,90 zł

Rok Świętego Józefa Album
Wstęp: ks. prof. Robert Skrzypczak
W tym bogato ilustrowanym albumie czytel-
nik znajdzie szczery i autentyczny wzorzec 
świętego patrona. Znajdziemy tu również list 
papieża Franciszka ustanawiający Rok św. 
Józefa – opatrzony komentarzem ks. prof. 
Roberta Skrzypczaka. Wszystko to, aby le-
piej zrozumieć fenomen opiekuna Świętej 
Rodziny i oddać się mu w opiekę. Część mo-
dlitewna to zachęta do podjęcia osobistych 
rozważań nad charyzmatami św. Józefa.
RAFAEL, 20×29, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 560550

Święty Józef z Nazaretu
Książeczka z fi lmem DVD

Św. Józef do tej pory w fi lmach biblijnych 
pojawiał się wyłącznie na drugim pla-
nie. Dopiero w fi lmie Raffaela Mertesa 
staje się centralną postacią opowieści. 
Dołączony do książeczki fi lm przedstawia 
najważniejsze wydarzenia z życia Józefa. 
Film oprócz przekazu, który znajdujemy 
w Nowym Testamencie, wykorzystuje 
również przekazy pozabiblijne i apokryfy.
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 16, twarda
Film: czas trwania: 96 min., polskie napisy i lektor

KOD: 126077

29,90

Yves Chiron

Rewolucja ’68 
Yves Chiron opowiada o wydarzeniach 
roku 1968, który wstrząsnął Europą, po-
wodując głębokie zmiany w umysłach 
i obyczajach całych społeczeństw, nie 
oszczędzając Kościoła. Autor pisze m.in. 
o udziale wielu chrześcijan w ruchu prote-
stacyjnym, a następnie o proteście w łonie 
samego Kościoła, który stał się zarzewiem 
głębokiego kryzysu doktrynalnego, dyscy-
plinarnego i tożsamości kapłańskiej.
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 641070

24,90
34,90 zł

Michael Voris

Kościół walczący
Kultura zwróciła się przeciwko moralno-
ści katolickiej i wkrótce zwróci się cał-
kowicie przeciwko samemu Kościołowi. 
Procesy sądowe, ustawodawstwo i inne 
formy zorganizowanych ataków wkrótce 
zmuszą katolików do wyboru między 
apostazją a męczeństwem. Ta książka 
ma pomóc katolikom zrozumieć natu-
rę kryzysu i błędy, które go wywołały, 
a także wzbudzić w katolikach potrzebę 
autentycznego życia duchowego.
WYD. AA, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 641353

24,90
34,90 zł

O. Leonard Głowacki

Ojcze nasz
Szczególna pomoc na Rok św. Józefa, 
z okazji którego Penitencjaria Apostolska 
udziela daru specjalnych odpustów, 
m.in. odpustu zupełnego wszystkim, któ-
rzy przez co najmniej pół godziny będą 
rozważać Modlitwę Pańską. Święty Józef, 
prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas 
do modlitwy i zawierzenia woli Bożej. 
Warto skorzystać z tego zaproszenia, 
sięgając do niniejszych rozważań.
WYD. AA, 12×19, s. 352, miękka

KOD: 641872

29,90
39,90 zł

Ks. Ulrich Filler

Uleczyć zranione serca
Poradnik dobrej spowiedzi. Ukazuje 
skutki grzechu. Opisuje, jak Chrystus 
obdarza nas łaską w sakramentalnych 
znakach. Pomaga w rachunku sumienia 
i wyznaniu grzechów. Praktyczny, ważny 
i potrzebny przewodnik – dla tych, którzy 
od dłuższego czasu nie przystąpili do 
spowiedzi, jak i dla tych, którzy regular-
nie się spowiadają. Autor jest katolickim 
kapłanem i teologiem, dochowującym 
wierności nauczaniu Kościoła…
WYD. AA, 13×19, s. 176, miękka

KOD: 641834

19,90
24,90 zł

Wprowadzenie: 
kard. Joachim Meisner
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św. Józef 
– obietnice

Maria z Agredy, siedem
nastowieczna służebnica 
Boża (zm. 1665 r.), przeory
sza klasztoru franciszkanek 
napisała dzieło Mistyczne 
miasto Boże. Jest ono owo
cem mistycznych objawień 
i  zawiera opis życia Naj
świętszej Maryi Panny.

Zakonnica widziała do-
kładnie całe życie Maryi – od 
momentu, gdy Bogurodzi-
ca pojawiła się w  Bożych 
planach, aż po Jej wniebo-
wzięcie i  ukoronowanie na 
Królową nieba i  ziemi. Opo-
wiada także szczegóły z  ży-
cia św.  Józefa, o  których nie 
przeczytamy w  Piśmie Świę-
tym. Mówi o  zwyczajnym 

w  swej nadzwyczajności ży-
ciu Świętej Rodziny. Dzięki 
niej towarzyszymy Maryi i Jó-
zefowi, śledzimy niemal ich 
kroki, „zasiadamy” przy stole 
w ich domu, po prostu z nimi 
jesteśmy... Maria z  Agredy 
opisuje Józefa jako człowie-
ka wyjątkowej świętości. Nie 
waha się podkreślić, że gdy-
by żył na świecie mężczyzna 
doskonalszy od Józefa, to on 
zostałby mężem Maryi.

„Objawione mi także zo-
stały niektóre przywileje i ła-
ski, które Bóg nadał św.  Jó-
zefowi, a  których człowiek 
może dostąpić, prosząc tego 
świętego o  wstawiennictwo” 
– zapisała. Oto one:

Mistyczne dzieło Marii z agredyŻółtaczka 
zniknęła

nawet nie pomyślałam, a Matkę 
Boską utożsamiałam ze staro-
żytną wielką boginią, której kult 
jest żywy w ezoterycznych sek-
tach” – dodaje.

RóżANIEC
Jak to się stało, że w krytycz-

nym momencie, gdy Aneta była 
o  krok od zrobienia najgorszej 
rzeczy w życiu, wieczorem przed 
snem odmawiała różaniec? Wła-
ściwie – jak mówi – to było bez-
myślne odklepywanie kolejnych 
„Zdrowaś...”. „Wiem, że wtedy zo-
stałam uratowana przed czymś, 
co by mnie zgubiło. Jakieś pół 
roku później, pewnie nie przy-
padkiem, trafiłam na jedną z ga-
zet katolickich i  akurat w  tym 
numerze był artykuł o  niebez-
pieczeństwie, jakie niesie z sobą 
magia. A potem weszłam na stro-
ny internetowe polecane w tym 
artykule. Wszystkie moje zainte-
resowania związane z  New Age 
były wymienione jako zagro-
żenia duchowe. Ich skutki też. 
Byłam zszokowana, gdy uświa-
domiłam sobie, jak sama od kil-
ku lat niszczyłam swoje życie. 
Przestałam się zajmować ezo-
teryką. W  świadectwach wielu 
osób czytałam, że ich zerwanie 
z magią, New Age, trwało długo 
i  było bardzo trudne. W  moim 
przypadku samo odstawienie 
tych zainteresowań miało miej-
sce z  dnia na dzień, przyznaję, 

że nie miałam trudnej walki du-
chowej, natrętnych pokus, żeby 
do tego wrócić. Czułam się jed-
nak taka wypalona psychicznie 
i  psychicznie zmęczona – mia-
łam wtedy ogromną potrzebę 
modlenia się, mówienia w  my-
ślach do Boga, czytania tekstów 
religijnych i to mnie wzmacniało. 
Myślę, że to było takie odtruwa-
nie umysłu” – podkreśla. Zresztą 
od dnia, gdy Aneta odstawiła 
ezoterykę, wszystko zaczęło 
być inne, lepsze, zwłaszcza gdy 
przystąpiła do spowiedzi, w któ-
rej opowiedziała o  zajmowaniu 
się New Age. Owszem, po kilku 
miesiącach miała nawrót do złe-
go – znalazła w internecie stronę 
ezoteryczną, na którą regularnie 
wchodziła przez kilka kolejnych 
tygodni, a  wiara znowu w  tym 
czasie się osłabiła. Potem jednak 
przestała i, dzięki Bogu, od tam-
tego czasu nie miała już takich 
nawrotów.

EgzORCySTA
„Bardzo dużo dała mi roz-

mowa z  księdzem egzorcystą 
– wizytę u  niego doradził mi 
jeden z  księży, u  którego by-
łam do spowiedzi. Uczestniczy-
łam też we Mszach Świętych 
o  uzdrowienie wewnętrzne. 
I  oczywiście spowiedź, modli-
twa, czytanie wartościowych 
tekstów. Bóg mnie uratował. 
Ten Pan Jezus, którego igno-

rowałam, uleczył emocjonalne 
zranienia, jakie miałam. Duch 
Święty, o  którym przypomnia-
łam sobie po kilku latach, też 
mnie prowadzi. Każdego dnia 
zwracam się do Matki Bożej 
z prośbą o wstawiennictwo, do 
św. Michała Archanioła, do mo-
jego Anioła Stróża i do św. Rity, 
która, jestem przekonana, po-
mogła mi w  wyjściu z  bagna 
o nazwie New Age. Czasem my-
ślę, jak by potoczyło się moje ży-
cie, gdybym wtedy na studiach 
nie zaczęła się interesować ezo-
teryką. Pewnie oszczędziłabym 
sobie wielu złych decyzji i sytu-
acji. Niestety, nie mogę cofnąć 
czasu. Jestem jednak ogromnie 

wdzięczna Bogu, że mnie z tego 
wyciągnął” – wyznaje.

Niedługo miną trzy lata od 
czasu nawrócenia Anety. „Nie 
wiem, co by było, gdybym nadal 
w tym tkwiła. Boję się myśleć, co 
by dziś ze mną było. Oczywiście 
mam świadomość, że muszę się 
pilnować. Porównuję sobie ezo-
terykę do nałogu – to, że czło-
wiek wyjdzie np. z  narkomanii, 
to nie znaczy, że do końca życia 
jest wolny i  bezpieczny. Można 
powiedzieć, że obecnie obser-
wuje się zalew tzw. filozofią New 
Age, a  przestrzegał przed tym, 
jako kontynuacją starożytnej 
gnozy, św.  Jan Paweł II w  książ-
ce Przekroczyć próg nadziei. Ta 

książka była wydana w  latach 
90. ubiegłego wieku, gdy tren-
dy New Age dopiero do Polski 
wchodziły. Jako osoba, która na 
własnej skórze przekonała się 
o szkodliwości tego nurtu, chcia-
łabym swoim świadectwem 
przestrzec Was przed sięganiem 
po magię, wróżby, pseudonau-
kowe techniki rozwijania umysłu 
i  przed wszystkim, co łączy się 
z tzw. nową duchowością, bo to 
prowadzi tylko do złego. Wejść 
– żaden problem. Wyjście i upo-
rządkowanie życia – to dopiero 
jest trudna sprawa. Jeśli tkwisz 
w ezoteryce, proszę Cię, zostaw 
to jeszcze dziś. Zwróć się do 
Boga, a zobaczysz, jak się zmie-
ni Twoje życie. Na lepsze” – radzi 
Aneta.

mp

Imię bohaterki zostało na jej 
prośbę zmienione.

Uratował ją  Bóg

1.  za przyczyną św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości.
2.  Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem.
3.  za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo.
4.  Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci.
5.  złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa.
6.  Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach.
7. za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa.

Warto o tych obietnicach pamięć, zwłaszcza w obecnym roku, który został poświęcony św. Józefowi.

obraz 
wyciągnięty 
z wody

W  kościele ojców karmeli
tów w  gdańsku znajduje się 
słynący łaskami obraz Matki 
Bożej Bołszowickiej. Jego his
toria jest niezwykła.

Najstarsze wzmianki o  cu-
downym obrazie Matki Bożej 
Bołszowickiej pochodzą z 1620 r. 
Za panowania w Polsce Zygmun-
ta III Wazy wschodnie rubieże 
Rzeczypospolitej często najeż-
dżali Tatarzy. Tak było też w pa-
miętnym roku 1620, kiedy to po 
raz kolejny wtargnęli w głąb Rusi 
Czerwonej. Ówczesny hetman 
wielki koronny Marcin Kazanow-
ski z niewielkim oddziałem woj-
ska wyruszył im naprzeciw. 

Jak czytamy w  klasztornej 
kronice, podczas przeprawy 
przez Dniestr pies hetmana sko-
czył z promu do rzeki i wydobył 

płótno zwinięte w  rolkę, a  na-
stępnie złożył je u  stóp pana. 
Kiedy je rozwinięto, oczom 
zebranych przy nim ukazał się 
piękny wizerunek Matki Bożej 
z  Dzieciątkiem Jezus. Wojsko 
uznało to wydarzenie za cud 
i  przejęte nim rozgromiło wro-
ga. W  podzięce za odniesione 
zwycięstwo hetman Kazanow-
ski ufundował w  Bołszowcach 
kościół i  klasztor, oddając je 
w ręce karmelitów.

W  lipcu 2007 r. rodzina osiemnastoletniej Agaty 
z Lublina przygotowywała się do wakacji nad morzem. 
Niespodziewanie jednak młoda kobieta zachorowała. 
Badania wykazały, że cierpi na żółtaczkę spowodowa-
ną wirusem typu C, czyli najgorszym z możliwych. Jest 
to choroba nieuleczalna.

W tej trudnej sytuacji rodzina zrezygnowała z wa-
kacyjnego wyjazdu. Udali się w pielgrzymce na Jasną 
Górę, aby błagać o uzdrowienie dla Agaty. Gdy prze-
jeżdżali przez Góry Świętokrzyskie, postanowili wstą-
pić do sanktuarium na Świętym Krzyżu. Tam spotkał 
ich jeden z  nowicjuszy. Podszedł do nich i  podał im 
kartkę oraz długopis. Napisali na niej swoją intencję, 
która była jedną wielką prośbą: „O uzdrowienie Agaty”. 

Razem z zakonnikiem i chorą Agatą poszli się po-
modlić do kaplicy Świętego Krzyża. Dołączyli do nich 
pielgrzymi, którzy w  tym czasie oglądali relikwiarz. 
Chora ucałowała Święte Drzewo Krzyża i  wróciła do 
domu. Niedługo potem lekarz zlecił kontrolne bada-
nia. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy okazało się 
że choroba ustąpiła. Wyniki nie pozostawiały wątpli-
wości. Kilka tygodni później, 15 sierpnia, rodzina wraz 
z Agatą przyjechała ponownie na Święty Krzyż. W cza-
sie Mszy Świętej dziękowali za cud uzdrowienia.

„W  New Age wpadłam, 
kiedy miałam naście 
lat. Ludzie często za-

czynają się w to zagłębiać, gdy 
są na życiowym zakręcie i  my-
ślą, że oto znaleźli «cudowną» 
receptę na wszystkie problemy. 
Ze mną było właśnie tak. Naj-
pierw pojawiła się fascynacja 
tzw. pozytywnym myśleniem. 
Dałam się zwieść odwołaniom 
autorów książek z tego nurtu do 
cytatów z  Biblii, ale nie zauwa-
żyłam, jak opacznie te cytaty 
są interpretowane. Z  New Age 
jest tak, że gdy zainteresujesz 
się jednym zagadnieniem, to 
niedługo potem odkrywasz, że 
łączy się ono z  czymś innym, 
równie «ciekawym». I  brniesz 
w to bagno coraz dalej” – rozpo-
czyna swoje świadectwo Aneta.

„Tak, New Age, ezoteryka, ta 
z  pozoru tak fascynująca ma-
gia, jest bagnem” – podkreśla 
dziewczyna, która – jak sama 
mówi –  „siedziała w  tym po 
uszy” około sześć lat.

„W tym czasie miałam stycz-
ność m.in. z  talizmanami, które 
rzekomo miały pomagać w róż-
nych sprawach, pseudoćwicze-
niami, którymi niby miałam za-
programować swoją podświa-
domość, tarotem, przeczytałam 
mnóstwo książek i  artykułów 
o magii i skorzystałam z niektó-
rych wskazówek. Gdybym mo-
gła cofnąć czas, nie tknęłabym 
ezoteryki. Zmarnowałam wiele 
szans w sferze osobistej i zawo-
dowej. Przypuszczam też, iż to, 
że zajmowałam się ezoteryką 
i  miałam w  pokoju materiały 
z  tym związane, rzutowało na 
całą rodzinę. Śmiem tak przy-
puszczać, bo mam porówna-
nie tego, co jest teraz, z  tym, 
co było, gdy, jak to określam, 
odprawiałam gusła. Niekiedy 
wydawało mi się, że nareszcie 
wszystko mi sprzyja. Wydawało 
mi się. W tym czasie miewałam 
ataki lęku, złości, przygnębie-
nia, a  co jakiś czas powtarzały 
się koszmarne sny o  czarach 

i o tym, czym się interesowałam” 
– wyznaje.

ROzMIJANIE SIę śWIATóW
Aneta zaznacza, że zajmo-

wanie się ezoteryką niszczy 
człowieka psychicznie, pogłębia 
jego słabe strony, które przecież 
ma każdy, źle wpływa na relacje 
z innymi i z samym sobą. „To tak 
jakby zły duch chciał ci wmówić, 
że jesteś śmieciem, zerem i  tyl-
ko z  jego «pomocą» uda ci się 
coś osiągnąć – tłumaczy. –  Nie 
muszę chyba mówić, że sie-
dząc w  ezoteryce, odrzucałam 
religię. Dwa razy w  roku, przed 
świętami, odbywałam nieważ-
ne spowiedzi. Niby zwracałam 
się do Boga, ale to był w mojej 
świadomości bardziej taki pan-
teistyczny wszechświat, jak to 
w  filozofii New Age, a  nie Bóg 
osobowy. Pana Jezusa lekcewa-
żyłam przez sześć lat, nie zwra-
cając się do Niego w  ogóle, bo 
uważałam Go, przepraszam za 
wyrażenie, za szarlatana. O Du-
chu Świętym też przez te lata 
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Relikwiarz krzyża świętego w kaplicy Oleśnickich 
na świętym krzyżu 
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     Odpowiedzi na pytania Czytelników

Syn Boży, który w  pełni czasów stał 
się człowiekiem podobnym do nas 

we wszystkim oprócz grzechu, pragnie 
również swoją obecność na ziemi za-
znaczać jakąś formą widzialności. Na-
uczał na przykład, że będzie obecny 
wszędzie tam, gdzie dwaj lub trzej zgro-
madzą się w Jego imię (por. Mt 18,20). 
Domaga się od swoich uczniów, aby nie 
wstydzili się wyznawać Go przed ludź-
mi (por. Mt 10,32n). Czyni nas swoimi 
uczniami przez obmycie odradzające 
„materialną” wodą chrztu, karmi nas 
prawdziwie i poi Ciałem i Krwią pod wi-
dzialnymi postaciami materialnego po-
karmu i napoju. Jego słowo, natchnione 
przez Ducha Świętego, zostało zapisane 
na widzialnym papierze i  nadal w  ten 
sposób możemy je odczytywać z wyko-
rzystaniem współczesnych technik. 
Taka jest natura wiary chrześcijańskiej 
oraz poznawania Boga. To poznanie jest 
drogą, na której człowiek pragnie nie-

ustannie przekraczać granice między 
tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. 
Również to, co niewidzialne, chce wyra-
żać w sposób widzialny, a tym, co widzial-
ne, pragnie się posługiwać w swojej dro-
dze ku temu, co niewidzialne. Wiara nato-
miast wyraża się w modlitwie i kulcie.

Kult obrazów odnosi się nie do nich 
jako przedmiotów, ale jest oddawaniem 
czci osobie, która została na danym ob-
razie ukazana. Takie podejście jest zgod-
ne z  nauczaniem II Soboru Nicejskiego 
(787 r.), który uroczyście potwierdził 
tradycyjne rozgraniczenie pomiędzy 
„prawdziwą adoracją”, która „według 
naszej wiary odnosi się wyłącznie do bo-
skiej natury”, a „oddawaniem czci”, które 
dotyczy obrazów, „bowiem ten, kto pada 
na twarz przed obrazem, pada na twarz 
przed osobą, którą obraz ten wyobraża”. 
Prawda ta odnosi się zarówno do wize-
runków Jezusa Chrystusa, jak i  Maryi, 
aniołów oraz osób świętych.

Kult obrazów
O  CO CHODzI I  NA CzyM POLEgA 
kuLT OBRAzóW? Czy NIE STOI ON 
W  SPRzECzNOśCI z  WIARĄ W  JEDy-
NEgO BOgA? 

Kult obrazów został natomiast odrzu-
cony przez wyznania protestanckie. Jego 
przeciwnicy często powołują się na sta-
rotestamentowy zakaz tworzenia wize-
runku Boga, który znajdziemy w Księdze 
Wyjścia: „Nie będziesz czynił żadnej rzeź-
by ani żadnego obrazu tego, co jest na 
niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi 
nisko, ani tego, co jest w wodach pod zie-
mią!” (Wj 20,4; por. Pwt 5,8). Kościół kato-
licki zwraca uwagę, że powyższy zakaz 
został sformułowany w  czasach, kiedy 
Bóg był Bogiem niewidzialnym. Sytuacja 
uległa radykalnej zmianie, gdy Syn Boży 
stał się człowiekiem i ukazał się ludziom. 
Jest On bowiem „obrazem Boga niewi-
dzialnego – Pierworodnym wobec każ-
dego stworzenia” (Kol 1,15). Stąd, według 
nauczania Kościoła, „indywidualne cechy 
ciała Chrystusa rzeczywiście wyrażają 
Boską Osobę Syna Bożego” (KKK,  477), 

i oddając cześć wizerunkowi Jezusa, od-
dajemy cześć Bogu. Nie ma więc mowy 
o bałwochwalstwie. Święty Cyryl z Alek-
sandrii tak pisał w 426 r.: „Jeśli sporządza-
my obrazy pobożnych ludzi, to przecież 
nie w tym celu, żeby ich uwielbiać jako 
bogów, ale żeby – patrząc na nich – po-
budzać się do współzawodnictwa z nimi. 
Natomiast obrazy Chrystusa sporzą-
dzamy w  tym celu, ażeby duszę naszą 
pobudzać do miłowania Go” (Objaśnie
nie Psalmów 113,16). Zatem „wszystkie 
znaki celebracji liturgicznej odnoszą się 
do Chrystusa; dotyczy to także świętych 
obrazów Matki Bożej i  świętych. Ozna-
czają one bowiem Chrystusa, który 
został w  nich uwielbiony” (KKK,  1161). 
Stąd też zgodnie z  nauką Kościoła ce-
lem kultu obrazów jest budzenie oraz 
umacnianie wiary..

Ks. Leszek Smoliński

Uzależnieni od 
informacji. 
Wszystko, co 

najnowsze, naj
świeższe, nieznane 
– tego szukamy. 
Czy naprawdę tak 
łakniemy  wiedzy? 
W  dobie pande
mii słupki słu
chalności i „klikal

ności” pokazują 
jasno, że staramy 

się być na bieżąco z każdą „covidową” informacją. 
Można uznać, że chcemy być „dobrze zorientowa
ni”. Czy jednak za tym nerwowym wręcz odświe

żaniem informacji nie stoi strach? Przywykliśmy 
do tego, że możemy wszystko. „Ctrl+Z” cofa błędy, 
jeden enter rezerwuje wakacje na drugiej półkuli. 
Ci, którzy na co dzień zderzali się z  bezradnością, 
zależnością i  kruchością ludzkich rozwiązań, dziś 
nie rozumieją tego społecznego rozhisteryzowania. 
Nie zgadzam się z opiniami, że wierzący strachu nie 
czują. Pewnie są wśród nas i  tacy. Wiara jest jed
nak drogą i na różnych jej etapach i zakrętach się 
znajdujemy. Przed większością z  nas teraz zakręt, 
na którym warto sobie uświadomić, że ani zgro
madzenie wszelkich informacji, ani wiara w teorie 
spiskowe nie przyniosą spokoju. Ta nasza kruchość 
jest wręcz wygodna, bo zrzuca wszystko na Boga. 
Szkoda tylko, że tak ciężko przychodzi nam zaak
ceptowanie własnej niemocy. 

      Weronika kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew

y

w  pamięci. Pamiętam jeden nie-
zwykle wzruszający obraz: starsza, 
zapłakana kobieta stoi przed swo-
im domem i, ocierając łzy, mówi do 
kamery: „Wszystko nam zalało. Stra-
ciliśmy wszystko. Ocalało tylko to, 
co zdążyliśmy z synami wynieść na 
górę. To, czego na strych nie wnieś-
liśmy, przepadło”. 

Do dziś nie wiem, dlaczego 
z  tamtego reportażu zapamięta-
łem właśnie to. Może dlatego, że 
też wychowałem się w  wiejskim 
domu i dobrze wiem, co może po-
mieścić taki domowy strych. 

Wspominam dziś tamtą kobie-
tę w  jej trudnym doświadczeniu 
utraty dorobku życia jej rodziny nie 
tylko po to, by przypomnieć o tym 
żywiole. Chciałbym, żebyśmy sło-
wa tej kobiety rozważyli także 
w kontekście Ewangelii. Przesłanie 
jest jasne. To wszystko, co człowiek 
złoży na górze – albo lepiej powie-
dzieć: co złożymy w Górze – ocale-
je. Innymi słowy, to, co w naszym 
życiu oddamy Panu Bogu i  co 
złożymy w  Jego ręce, ostanie się 
i  nie zginie. To natomiast, czego 
Bogu nie oddamy i  co zostawimy 
tylko dla siebie, prędzej czy póź-
niej zwyczajnie się zatraci. Moż-
na więc postawić sobie dziś kilka 
pytań do rachunku sumienia: Czy 
jest w moim życiu coś, czego jesz-

Ewangelia  
wg św. Marka 9,210

Przemieniać się na wzór Jezusa

Ewangelista prowadzi nas dzi-
siaj na Tabor, na miejsce prze-
mienienia się Jezusa. To tylko 

jedna z  bardzo wielu gór przed-
stawionych w  Piśmie Świętym. 
W samej Ewangelii spotykamy ich 
kilka, m.in. Górę Błogosławieństw 
i  Golgotę. Pomyślałem, że dobrze 
będzie zatrzymać się dziś w tema-
cie góry. 

Pamiętam powódź z  1997 r. 
Wielka woda nawiedziła wtedy 
m.in. Opole i  Wrocław. Dziennika-
rze prześcigali się w  transmisjach, 
aby unaocznić Polsce i  światu 
ogrom poczynionych przez żywioł 
zniszczeń. Jako nastolatek z Pomo-
rza śledziłem te medialne doniesie-
nia. Niewiele dziś z nich pamiętam, 
ale jedno szczególnie zapadło mi 

cze Bogu nie oddałem? Z  jakiego 
powodu wciąż trzymam to tylko 
dla siebie? Czego się obawiam? Co 
zrobię, by jednak zaufać Jezusowi? 

Góra jest tu dla nas pewnym 
symbolem. Uczeń Jezusa winien 
ten symbol dobrze rozumieć i  in-
terpretować. Wszyscy troszczy-
my się o  nasz ziemski byt. Nie ma 
w tym nic złego – w końcu to Bóg 
powiedział, że mamy czynić sobie 
tę ziemię poddaną. Musimy jednak 
pamiętać o  tym, że wszystko, co 
ziemskie, jest bardzo ulotne. W jed-
nej chwili można wszystko, o  co 
człowiek zabiegał i  na co całe lata 
pracował, bezpowrotnie stracić. 
Dlatego nie wolno nam nie myśleć 
o  tym, by te najcenniejsze dla nas 
dobra (rzecz jasna: dobra duchowe) 
deponować tam, „gdzie ani mól, ani 
rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie 
włamują się i nie kradną” (Mt 6,19).

I  jeszcze jedno: warto jak naj-
częściej podnosić głowę w  górę 
i  myśleć o  niebie. Nie tylko jako 
o rzeczywistości, do której niczego 
z dóbr ziemskich ze sobą nie weź-
miemy, ale przede wszystkim jako 
o czymś, co winno nas nieustannie 
motywować do coraz piękniejsze-
go życia, do ciągłego przemienia-
nia się na wzór Jezusa. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

 Jezus wziął   
 z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana 

 i zaprowadził ich  
samych osobno na 
górę wysoką. Tam 

się przemienił 
wobec nich. 

Porusza się Pani na wóz-
ku. Nie zawsze tak jednak 
było. Kiedy dowiedziała 
się Pani, że jest chora i jak 
odebrała tę wiadomość?

Zachorowałam na Heine- 
-Medina (polio) w trzeciej klasie 
podstawówki, miałam niecałe 
10 lat. Nagłe zachorowanie, go-
rączka, ból, punkcje w szpitalu, 
utrata sił, a  potem brak moż-
liwości jakiegokolwiek ruchu 
– wiem, że tak było, pamiętam 
różne zdarzenia, ale swoich od-
czuć z  tego okresu nie potrafię 
odtworzyć. Zapewne ostry stan 
po prostu przespałam. Dopiero 
jak już minęła gorączka, zorien-
towałam się, że jestem „leżąca” 
i sztywna. Dzieci nie mają świa-
domości konsekwencji chorób, 
zresztą wtedy dorośli o  polio 
też nic nie wiedzieli. Oczywiście 
rodzice szybko odczuli skutki 
– byłam całkowicie bezwład-
na, codziennie oboje bywali 
u  mnie, mimo że był to szpital 
zakaźny. Byłam tam jedynym 
dzieckiem na oddziale doro-
słych z  tą chorobą, więc tata 
codziennie po pracy mnie kąpał 
w  wannie i  przy okazji ćwiczył 

w wodzie, a mama przyjeżdżała 
z jedzeniem i karmiła cierpliwie, 
siedziała, czytała książeczki. Od-
czuło też rodzeństwo, bo rodzi-
ców mieli mniej, ale wytrwale 
modlili się o  mój powrót do 
zdrowia. A  potem to już było 
tylko coraz lepiej dzięki wysił-
kowi rodziców i rehabilitantów. 
Teraz za to ubywa sił w związku 
z  wiekiem. Miałam kilka dość 
groźnych upadków. Niestety, 
wózek jest teraz nieodzowny. 

Jaką rolę w Pani życiu ode-
grał Prymas Tysiąclecia? 

Jestem warszawianką, kard. Wy- 
szyński, dziś czcigodny sługa Boży, 
był naszym biskupem. Widywa-
łam go od dzieciństwa w  czasie 
różnych uroczystości, przeżywa-
liśmy jego więzienie i  potem 
radość uwolnienia. Katedra 
warszawska była drugim, po 
parafialnym, ważnym kościołem 
w  moim życiu. A  w  czasie stu-
diów poznałam Instytut, które-
go był ojcem duchownym. Kiedy 
zdecydowałam się pójść tą dro-
gą, realizować swoje powołanie 
jako członkini Instytutu świec-

kich, stał się też dla mnie Ojcem. 
Przez kilkanaście lat uczestniczy-
łam w  comiesięcznych dniach 
skupienia, każdego roku w  kil-
kudniowych rekolekcjach pro-
wadzonych przez niego, różnych 
uroczystościach i  wspólnym 
świętowaniu. Chyba mogę po-
wiedzieć, że kształt mojego życia 
duchowego zawdzięczam jemu. 
Dlatego tak bardzo pragnę jego 
beatyfikacji i możliwości uczest-
niczenia w niej.

Od lat posługuje Pani trędo-
watym. Jak do tego doszło? 

Byłam już lekarzem z  kilku-
nastoletnim stażem, internistą, 
gdy pewnego dnia usłyszałam 
o  Jeevodaya. Założyciel ośrod-
ka dla osób dotkniętych trą-
dem, ks. Adam Wiśniewski SAC, 
też lekarz, był już ciężko chory. 
Pomyślałam, że – nie związana 
więzami rodzinnymi – mogę po-
jechać i  pomóc mu, oczywiście 
najpierw nauczyć się od niego 
wszystkiego o tej chorobie. Stało 
się inaczej. Ksiądz Adam odszedł 
z tej ziemi zanim udało się zała-
twić wszystkie formalności, ale 
postanowiłam zrealizować wy-
jazd z  myślą, że mogę się przy-
dać również po jego śmierci. No 
i jestem tu już 32 lata.

Czym ta praca jest dla Pani? 
Praca w  Jeevodaya jest 

oczywiście zupełnie inna niż 
lekarza rejonowego, którym 
byłam w  Polsce. Nie myślę 
o  warunkach życia, ale sama 

posługa medyczna stanowi zu-
pełnie inne wyzwanie zarówno 
z  powodu inności chorób, jak 
i  możliwości diagnostycznych 
czy konsultacji, ale też zakre-
su działań. Internista w  Polsce 
nie musi się zajmować choro-
bami oczu, uszu czy skóry, a tu 
nie mogę odesłać pacjenta do 
specjalisty, bo i tak nie pójdzie. 
Przyjmowałam też porody, le-
czę dzieci, wykonywałam drob-
ne zabiegi – jednym słowem le-
karz od wszystkiego. Pracujemy 
charytatywnie, a więc z naszych 
przychodni korzystają najuboż-
si ludzie, nie tylko trędowaci. 
No i  wiele spraw administra-
cyjnych, biurowych, ludzkich, 
wychowawczych, bo mamy tu 
szkołę z  internatami dla dzieci 
z rodzin trędowatych – to moja 
działka. Szczególnie kontakty 
z ofiarodawcami, bo to w więk-
szości Polacy.

Jaką rolę w  Pani życiu od-
grywa wiara w Boga? 

Wiara jest w  życiu najważ-
niejsza, nie tylko w  moim. To 
uznanie, że jestem stworzona 
i przeznaczona do konkretnych 
zadań na tej ziemi. Życie jest mi 
dane i zadane, jak uczył św. Jan 
Paweł II. To ogromny dar, a  im 
więcej dostajemy, tym więcej 
mamy do ofiarowania innym. 
No i  trzeba się z  tego wywią-
zać, udzielać swoich rąk i głowy 
i  czegokolwiek mój Pan zażą-
da, żeby służyć ludziom. Mnie 
dał taką piękną niwę – ludzi, 
którzy potrzebują nie tylko ta-
bletek i opatrunków, lecz także 
bycia z  nimi i  dla nich, miłości 
po prostu. Ludzie naznaczeni 
trądem, bo przecież ta choro-
ba okalecza, to najbiedniejsi 
z  biednych (tak ich nazywała 
św. Matka Teresa). Nikt ich nie 
chce mieć w  pobliżu, dlatego 
nie mogą korzystać z  publicz-
nej służby zdrowia, ich dzieci 
z  publicznych szkół. Mieszkają 
w slumsach na obrzeżach miast 
i żyją z tego, co użebrzą. No i to 
poczucie odrzucenia, które na-
znacza ich byt – to trudne na-
wet do opisania. Wielu z nich po 
prostu nie chce żyć. Móc im po-
móc to przywilej, zaszczyt, a to 
w  prostej linii wynika z  mojej 
wiary – wiem, że jestem tu po to 
właśnie posłana.

Jest Pani osobą niepełno-
sprawną, ale niezwykle 
aktywną. Co Pani daje siłę, 
napęd do działania i jak po 
latach patrzy Pani na swo-
ją niepełnosprawność?

Czy niezwykle aktywną? 
Dopóki Pan Bóg daje siły, to 
z  tego korzystam i moi kocha-
ni trędowaci też. Robię tyle, ile 
mogę. Staram się nie odma-
wiać nikomu, tzn. właśnie Panu 
Bogu, skoro to On mnie tu trzy-
ma. Myślę, że każdego dnia 
modlitwa i świadomość tej mi-
sji – bycia z nimi – to wystarcza-
jący napęd. Po ludzku chciało-
by się czasem poleniuchować, 
ale przecież nie wypada... 
Moje ograniczenia ruchowe 
praktycznie w  niczym mi nie 
przeszkadzają. Oczywiście po-
trzebuję więcej czasu na prze-
mieszczanie się (i  większego 
bagażnika w  samochodzie na 
wózek). Od dawna wiem, że ka-
lectwo jest też błogosławień-
stwem. Nie potrafię w krótkich 
słowach opowiedzieć, jak bar-
dzo mi pomaga we wszystkim 
–  w  kontaktach z  ludźmi, nie 
tylko chorymi, najbardziej. My-
ślę, że przekraczanie swoich 
słabości „od zawsze” jest naj-
lepszym „wyposażeniem” na 
życie.

Spotkała Pani w  życiu 
św.  Jana Pawła II. Co Pani 
mu zawdzięcza?

Świętego Jana Pawła II spo-
tykałam wielokrotnie jeszcze 
kiedy mieszkał w Polsce, a póź-
niej w  Watykanie. To były za-
wsze miłe, osobiste spotkania. 
Króciutkie z konieczności, a jed-
nak dające zawsze poczucie 
SPOTKANIA następcy Chrystusa 
na ziemi. Ojciec Święty często 
pytał o jakieś szczegóły. To było 
szokujące, że wiedział, o  czym 
i  o  kim rozmawiamy. Jego bło-
gosławiące dłonie były zawsze 
kolejnym zastrzykiem mocy. Nie 
do zapomnienia jest spojrzenie, 
które wyrażało uwagę, akcepta-
cję, radość i  miłość. Spotkanie 
świętego zawsze zostawia ślad, 
często wytycza drogę. Obym 
tylko umiała to wszystko wła-
ściwie wykorzystać, obdarzać 
innych. 

Dziękuję za rozmowę.

ROzMOWA z HELENĄ Pyz, POLSkĄ LEkARkĄ I śWIECkĄ MISJONARkĄ

Życie jest mi dane i zadane
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Zaczepia cię na ulicy bezdomny i prosi, 
abyś kupił mu coś do jedzenia. Nieste
ty, zapomniałeś portfela. Jesteś jednak 

popularnym naukowcem, mającym na koncie 
ciekawe publikacje. Czy w związku tym zapro
ponujesz mu w zamian za pomoc lekką poga
wędkę na temat fizyki jądrowej, czy jednak wró
cisz po pieniądze i kupisz jedzenie? Wiadomo, to 
drugie wyjście wymaga od ciebie trochę więcej 
trudu – chodzenia w tę i z powrotem, no ale jeśli 
chcesz naprawdę pomóc, to to robisz. 

Podobny schemat pojawia się dosyć często 
w działaniach na rzecz ochrony nienarodzonych, 
a dokładniej w działaniach jego przeciwników, 
którzy dumnie nazywają się zwolennikami wy
boru. Przepraszam, ale jaki to wybór w sytuacji, 
gdy kobieta w ciąży prosi takich ludzi o wspar
cie, a ci dają jej jedno rozwiązanie: aborcję? Cza
sem w postaci tabletki wczesnoporonnej, a cza

sem w sfinansowaniu aborcji za granicą. Kiedy 
zaś kobieta odmawia i tłumaczy, że chce urodzić 
i potrzebuje wsparcia materialnego na dłuższą 
metę, to nagle osoby pro-choice nie mają nic 
do zaoferowania. Teraz pytanie: Nie mają, czy 
nie chcą, bo wiązałoby się to, w ich mniemaniu, 
z odrzuceniem osobistego podejścia do wartości 
życia, a przede wszystkim z wysiłkiem zorganizo
wania i sfinansowania takiej pomocy?

Nie pisałbym o tym wszystkim, gdybym kil
ka lat temu tego nie doświadczył. Pod skrzydła 
Fundacji Małych Stópek trafiła mama oczekują
ca narodzin dziecka, która dowiedziała się o nas 
za sprawą... właśnie pewnego zwolennika wy
boru. Na „dzień dobry” powiedział, że jest on 
spod znaku gazety „Fakty i Mity”. Odparłem, że 
ja spod znaku Jezusa Chrystusa. Po wymienie
niu tych grzeczności dowiedziałem się od niego, 
że nasza podopieczna odrzuciła jego propozy

cję aborcji, więc skierował ją 
do nas, bo... nie miał wyboru. 
Dlatego też na mapie Polski 
nie ma żadnych ośrodków 
dla kobiet w sytuacji kryzy
sowej zakładanych 
przez zwolenni
ków wyboru.

Wybór bez wyboru      ks. Tomasz kancelarczyk

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Na „świetlistym szlaku”, na którym św. Fausty-
na Kowalska (1905-1938) przygotowywała się 
do przyjęcia orędzia o miłosierdziu, znajduje się 
stołeczne książęce miasto Płock, będące stolicą 
Polski w  latach 1079-1138. Miejsce szczególne 

w odniesieniu do początków powstania obra-
zu Jezusa Miłosiernego.

W celi płockiego klasztoru Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na 

Starym Rynku – dziś rozbudowujące 
się sanktuarium – św. Faustyna prze-
bywała od czerwca 1930 r. do listo-
pada 1932 r. Pracowała tam w kuchni 
i  w  sklepie piekarniczym (niekie-
dy pomagała w  piekarni). Dnia 22 

lutego 1931 r., w  pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna 

miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosier-
nego. W Dzienniczku, który powstawał w  latach 

 1934-1938, zapisała Jezusowe wezwanie: „Wy
maluj obraz według rysunku, który widzisz, 

z  podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby 
ten obraz czczono najpierw w kaplicy wa
szej i na całym świecie” (Dz. 47). „Obiecuję, 
że dusza, która czcić będzie ten obraz, 
nie zginie. Obiecuję także, już tu na zie
mi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 
a  szczególnie w  godzinę śmierci. Ja 

sam bronić ją będę jako swej chwały” 
(Dz. 48). Również w  Płocku, kiedy 
św. Faustyna odeszła od spowiedzi, 
usłyszała wezwanie do ustanowie-
nia Święta Miłosierdzia: „Ja pragnę, 
aby było Miłosierdzia święto. Chcę, 
aby ten obraz, który wymalujesz 
pędzlem, żeby był uroczyście po
święcony w  pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, ta niedziela ma być 
świętem Miłosierdzia” (Dz. 49). 

Pragnienie Jezusa dotyczą-
ce wymalowania obrazu zosta-

ło zrealizowane przez bł.  ks.  Mi-
chała Sopoćkę, który zlecił namalowa-

Wymaluj obraz
nie go wileńskiemu artyście malarzowi prof. Eu-
geniuszowi Kazimirowskiemu w 1934 r. w czasie 
pobytu św. Faustyny w Wilnie i według jej wska-
zówek. Od września 2005 r. obraz jest czczony 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie. 

Dwa miesiące przed ukończeniem obrazu 
św.  Faustyna zapisała w  Dzienniczku: „W  pewnej 
chwili, kiedy byłam u tego malarza, który maluje 
ten obraz, i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, ja-
kim jest Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jed-
nak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy wyszły 
od tego malarza (...) ja sama powróciłam do domu. 
Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bar-
dzo. Rzekłam do Pana: Kto Cię wymaluje takim 
pięknym, jakim jesteś? – Wtem usłyszałam takie 
słowa: Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość 
tego obrazu, ale w łasce mojej” (Dz. 313). Po kilku 
latach od namalowania obrazu s. Faustyna zano-
towała słowa Jezusa: „Powiedz spowiednikowi, aby 
obraz ten był w kościele wystawiony. (...) Przez obraz 
ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech 
ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

Na obrazie z serca Jezusa przebitego włócz-
nią na krzyżu wypływają dwa duże „promienie 
miłosierdzia”: czerwony oznacza krew dającą 
życie, blady – wodę, która obmywa ludzkie 
grzechy. Prawą rękę Jezus podnosi w  geście 
błogosławieństwa. Sam Jezus powiedział: 
„Spojrzenie moje z  tego obrazu jest takie jako 
spojrzenie z krzyża” (Dz. 326). Słowa w podpisie 
obrazu stanowią wezwanie do całkowitego za-
ufania dobroci Boga: „Jezu, ufam Tobie!”. „Obraz 
jest narzędziem, przez które Jezus rozdaje łaski, 
i  naczyniem, którym ludzie czerpią te łaski ze 
źródła Miłosierdzia. Jest również znakiem, który 
przypomina wezwanie do praktyki miłosierdzia 
przez czyn, słowo i modlitwę” (Dz. 742). Dosko-
nale zrozumiała tę prawdę św. Faustyna, dla 
której życie miłosierdziem stało się drogą wzra-
stania w świętości oraz przykładem dla innych, 
aby naśladowali Jezusa. „Miłosierni... dostępują 
miłosierdzia” (Dives in misericordia 3). 

ks. Leszek Smoliński

Pani doktor z  Torunia przy 
przyjęciu Weroniki na szpitalny 
oddział wydała rodzicom trzy 
podstawowe zalecenia dotyczą-
ce dziecka: po pierwsze kochać, 
po drugie kochać i  po trzecie 
kochać. „To było wspaniałe, bo 
w tamtym momencie mogliśmy 
dać Werce właśnie głównie tę 
bezwarunkową miłość” – mówi 
pan Maciej.

Pobyt w  szpitalu się prze-
dłużał. Weronika dostała po-
porodowego zapalenia płuc 
i  rotawirusa. Ze szpitala w  To-
runiu została przewieziona do 
szpitala w Gdańsku, gdzie prze-
szła pierwszą, ratującą życie 
operację, czyli założenie opaski 
na tętnicę płucną. Pani Marta: 
„Spotkałam wtedy mamy dzieci 
z zespołem Downa i z podobną 
wadą serca. Bardzo mi pomogły. 
Opowiedziały, gdzie się udać po 
pomoc, zasiłki, rehabilitację. Gdy 
wróciłam z  córeczką do domu, 
to już wiedzieliśmy, co robić”.

Pierwsza operacja umożliwiła 
rozwój Weroniki, która wreszcie 
zaczęła stopniowo przybierać na 
wadze i rosnąć. Gdy dziewczynka 
podrosła i miała pół roku, wyko-
nano u  niej drugą, dużo poważ-
niejszą operację na otwartym 
serduszku. Miała ona na celu za-
opatrzenie ubytków w sercu i za-
kończyła się sukcesem. „Chociaż 
lekarze informowali nas o  róż-
nych możliwych powikłaniach, 
a nawet o tym, że operacje mogą 
się zakończyć śmiercią Weroniki, 
wierzyliśmy, że jesteśmy we wła-
ściwym miejscu”.

RODzEńSTWO I RODzINA
Po ponad półtora miesiąca 

od porodu pani Marta mogła 
wreszcie pojechać z  córką do 
domu, w którym na siostrę cze-
kało rodzeństwo. Karol i  Maja 
wiedzieli, że Werka urodziła się 
chora i  że ma chore serce. Pani 
Marta: „Maja i  Karol bardzo ko-
chają Weronikę. Nie widzą świa-
ta poza nią. Kochają ją taką, jaka 
jest. Maja chce zostać neurolo-
gopedką, żeby pomagać takim 
dzieciom jak jej siostrzyczka. 
Ważne jest dla nas, że również 
nasi rodzice i  rodzeństwo przy-
jęli Weronikę z pełną akceptacją 
i miłością. Nigdy jeszcze nie spo-

Weronika

tkaliśmy się z żadnym przykrym 
komentarzem, wręcz przeciw-
nie, chwalimy się naszą Werką”.

CIężkA PRACA
Opieka nad Weroniką jest dla 

rodziców dużym wyzwaniem. 
Werka cierpliwie ćwiczy przy-
najmniej godzinę dziennie z  fi-
zjoterapeutką i  logopedą, które 
nazywa „ciociami”.

Choć poza zespołem Downa 
i  wadą serca Weronika nie ma 
żadnych chorób współistnieją-
cych, konieczne są wizyty u róż-
nych specjalistów. Wśród nich 
znajdują się: kardiolog, kardio-
chirurg, laryngolog, audiolog, 
genetyk, okulista i  neurolog. 
Wszystkie konsultacje w  połą-
czeniu z  rehabilitacjami gene-
rują znaczące koszty, ale bardzo 
pomagają. Rodzice pamiętają, że 
początkowo przez obniżone na-
pięcie mięśniowe Weronika le-
żała niemal bezwładnie, wiła się 
im w rękach, nie potrafiła złapać 
niczego do rączki. Ogromny wy-
siłek, który dziewczynka wkła-
da codziennie w  rehabilitację, 
sprawia, że jest coraz bardziej 
samodzielna. Chodzi (nauczyła 
się tego, mając ponad dwa lata), 
potrafi pić ze słomki i  wziąć so-
bie z półki to, czego potrzebuje. 
Teraz uczy się samodzielnego je-
dzenia. Wiele umiejętności zdo-
bywa później niż zdrowe dzieci, 
ale najważniejsze, że z czasem je 
osiąga. Pani Marta: „Płaczemy ze 
szczęścia, gdy Werka robi kolej-
ny postęp. Tak było na przykład, 
gdy zaczęła chodzić, wymawiać 
pierwsze słowa czy samodziel-
nie pić”.

zAkASyWANIE RękAWóW
Rodzice traktują Weronikę 

tak jak pozostałe dzieci. Jeżdżą 

z nią w różne ciekawe miejsca, 
zabierają na wycieczki rowe-
rowe, chodzą na plac zabaw. 
„Mieliśmy dwa wyjścia: zamar-
twiać się, co będzie w przyszło-
ści, lub oddać wszystko Panu 
Bogu i  z  wdzięcznością przyj-
mować każdy dzień, ciesząc się 
tym, co on przynosi. Wybrali-
śmy to drugie” – przypomina 
sobie pan Maciej.

Jak rozwija się Weronika? 
Pan Maciej: „Dla nas wspa-

niale. Specjaliści to potwier-
dzają. Choć ma trzy latka, to 
jeszcze nie mówi nic poza kil-
koma pojedynczymi słowami. 
Jest bardzo radosna, ale też 
przebojowa, żywiołowa i ener-
giczna. Ma swój charakter 
i temperament”. 

Pani Marta: „Niczego się nie 
boi. Wszystko chce poznać, 
wszędzie chce zajrzeć. Śmieje-
my się, że ten dodatkowy chro-
mosom u Werki to chromosom 
miłości. Obdarza nas wszyst-
kich ogromną miłością. Całuje 
i  przytula. Zasypia z  uśmie-
chem na ustach i z uśmiechem 
się budzi. Lubi kontakty z inny-
mi ludźmi. Uwielbia swoje ro-
dzeństwo. W  jej oczach widzi-
my niebo”.

Wdzięczność, radość i zwol-
nienie tempa życia to kilka rze-
czy, których rodzina nauczyła 
się dzięki Weronice. Pani Mar-
ta: „Życie z niepełnosprawnym 
dzieckiem to nie trauma. Żyje-
my normalnie i jesteśmy szczę-
śliwą, kochającą się rodziną. 
Zakasujemy rękawy i  idziemy 
do przodu każdego dnia”.

Więcej informacji o  Wero-
nice na blogu „Sowe love” na 
Facebooku, który prowadzi jej 
rodzina.

Chromosom miłości
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„Płaczemy ze szczęścia, 
gdy Werka robi kolejny po
stęp. Tak było na przykład, 
gdy zaczęła chodzić, wyma
wiać pierwsze słowa czy samo
dzielnie pić” – mówi pani Mar
ta, mama trzyletniej Weroniki 
z zespołem Downa.

Gdy państwu Marcie i Ma-
ciejowi, rodzicom Karola 

(12  lat) i  Mai (10 lat), uro-
dziła się Weronika, byli 
szczęśliwi i  wzruszeni. 
Kilka godzin po porodzie 
lekarze zaczęli wypytywać 

panią Martę, czy miała ro-
bione badania genetyczne, 
w tym kariotyp, ale ona nie 
rozumiała, o  co im chodzi. 
Jeszcze tego samego dnia 
rodzice dowiedzieli się, że 
córka ma zespół Downa.

Ciąża przebiegała książ-
kowo, więc pani Marta i pan 
Maciej nie wykonali żadnych 
dodatkowych badań pre-
natalnych. „Widać tak mia-
ło być. Nic by to u  nas nie 
zmieniło. Tak samo przyję-
libyśmy Werkę” – podkreśla 
pan Maciej i  dodaje, że na 

początku, po porodzie, infor-
macja o chorobie była dla nich 

szokiem. O zespole Downa nie 
wiedzieli nic.

CHORE SERDuSzkO
Drugiego dnia po porodzie 

w  trakcie karmienia nastąpiło 
u  Werki silne niedotlenienie. 
Zrobiła się sina. Rodzice zdążyli 
ją ochrzcić, zanim szybko prze-
wieziono ją do szpitala w  To-
runiu, gdzie dowiedzieli się, że 
Weronika ma wadę serca, ty-
pową i  dość częstą dla zespołu 
Downa. Pan Maciej: „Wada sta-
nowiła wprost zagrożenie życia. 
Skupiliśmy się wtedy na tym, jak 
pomóc naszemu dziecku. Zespół 
Downa zszedł na dalszy plan”.

TRzy RAzy kOCHAć
Rodzice bali się, jak sobie 

poradzą i  jak będzie wyglą-
dało ich życie, ale każdego 

dnia dowiadywali się coraz 
więcej o niepełnosprawnoś-

ci swojej córki. Pani Marta: 
„Nastawiliśmy się na dzia-
łanie i niezamartwianie się 

o to, co będzie dalej”.



Stronę przygotował Henryk Bejda

Spraw, Panie:
Abym widział Twoimi oczami.
Abym mówił Twoim językiem.

Abym słyszał tylko Twoimi uszami.
Abym smakował tylko to,  
czym Ty się delektujesz.

Aby moje ręce były Twoimi.
Aby moje stopy stawały  

na Twoich śladach.
Abym się modlił Twoimi słowami.

Abym postępował z innymi według 
Twojego sposobu bycia.

Abym celebrował tak Eucharystię, 
jak Ty złożyłeś siebie w Ofierze.

Abym ja był Tobą, a Ty byś był we 
mnie tak dalece, bym ja zniknął.

Modlitwa  
bł. Jakuba alberioneCzy wiesz, że podczas pierwszego ma

ryjnego objawienia Najświętsza Panna 
ukazała się jeszcze za swojego życia? 

W  40. roku po Chrystusie św. Jakub 
Apostoł ewangelizował tereny obecnej 
Hiszpanii. Szło mu jednak jak po grudzie. 
Nie widząc efektów swojej misjonarskiej 
gorliwości, chciał już wracać do Ziemi 
Świętej. Modlił się o „znak”. I właśnie wte-
dy Ją zobaczył. Matka Jezusa stała na 
kolumnie z  jaspisu, otaczały ją anielskie 
zastępy, słychać było niebiańskie pienia.

Matka Boża skłoniła apostoła, aby 
kontynuował swoją misję, a  w  miejscu 
objawienia – wokół kolumny – nakaza-
ła wybudować kaplicę, w  której miało 
się wydarzyć wiele cudów. Od tej pory 
działalność Jakuba zaczęła wydawać 
nadspodziewane owoce.

Czy wiesz, że... szpitale woj
skowe i  polowe, a  także przy
tułki nazywano niegdyś „la
zaretami”. Nazwa ta ma swoje 
źródła w  Ewangelii według 
św. Łukasza i nawiązuje do Ła
zarza – postaci z przypowieści, 
pokrytego ranami biedaka, le
żącego u  bramy pałacu boga
cza i żywiącego się odpadkami 
z jego stołu. Po śmierci Łazarz 
dostał się do nieba, a  bogacz 
do piekła. Łazarz został patro
nem żebraków, chorych i  trę
dowatych.

Szpital św. Łazarza – przezna-
czony głównie dla chorych na 

Lazarety świętego nędzarza
trąd – został 
jako pierw-
szy utwo-
rzony już 
w  starożyt-
ności w  Je-
r o z o l i m i e 
przez istnie-
jący do dziś 
słynny Za-
kon Rycerzy 
i  Szpitalników św.  Łazarza. Imię 
św. Łazarza miało w  swojej na-
zwie wiele placówek szpitalnych 
w  Polsce, m.in. w:  Krakowie, 
Lwowie, Warszawie, Poznaniu 
i Lublinie.

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego 
pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”. Tak 
chwile spędzone przez Jezusa w  Ogrodzie Oliwnym opi
sywał św. Łukasz – ewangelista i... lekarz. Czy ów „krwawy 
pot” to była tylko przenośnia lub symbol? Nic z tych rzeczy!

„Krwawy pot” to znane lekarzom – a pewnie i nieobce same-
mu Łukaszowi – zjawisko zwane hematohydrozją (z greckiego 
haima – krew i hydros – woda). Bywa powtarzającym się napa-
dowym stanem chorobowym, ale – tak jak stało się to najpraw-
dopodobniej w  przypadku Jezusa – czasami występuje także 
jednorazowo (lub po raz pierwszy). Czynnikiem wyzwalającym 
może być silny stres, ekstremalne cierpienia fizyczne i ducho-
we. Pot miesza się wtedy z krwią wydzielającą się z pękających 
pod skórą włosowatych naczyń krwionośnych. 

Dawniej to poszczono! 
Przez cały Wielki Post nie je
dzono mięsa, tłuszczów zwie
rzęcych, nabiału, cukru, a  na 
stołach niemal codziennie go
ścił żur i śledź!

Żur najpierw przez kilka dni 
kiszono. Do garnca z  gliny wsy-
pywano mąkę żytnią, dodawano 
skórki razowego chleba, czo-
snek, a następnie zalewano cie-
płą, przegotowaną wodą. Jedzo-
no po ukiszeniu, okraszając go 
oliwą lub olejem. Na stołach kró-
lowały też ryby, głównie śledź, 
a kogo i na taki zbytek nie było 
stać, zajadał się... „fałszywym 

„Królowie” Wielkiego Postu
śledziem” – posiekaną drobno 
cebulą zalaną olejem lnianym 
i  podawaną z  ziemniakami go-
towanymi w  mundurkach. Jed-
nym słowem – palce lizać!

Kiedy kończył się post, te 
„królewskie potrawy” były już 
tak znienawidzone, że urządza-
no im symboliczny... pogrzeb. 
Na podkrakowskich wsiach 
gary z  żurem wynoszono i  wy-
lewano lub zakopywano, a  śle-
dzie... wieszano na drzewach. 
Miał jednak ten surowy post 
wiele dobrych stron – ludzie nie 
byli otyli, a  wielkanocne potra-
wy były jak... przedsmak raju.

święty Rajmund z  Penyafort 
(ok. 11751275), wybitny kata
loński dominikanin, był – być 
może – pierwszym windsurfe
rem na świecie. Jego deską i ża
glem był... płaszcz.

Rajmund był wybitnym 
znawcą prawa kanonicz-

nego i  teologiem, nawra-
cał Żydów i  Saracenów. 
Był także przyjacielem, 
spowiednikiem i  dorad-
cą króla Aragonii Jaku-
ba  I  Zdobywcy. Z  tą ostat-

nią funkcją związana jest 
pewna XV-wieczna legenda. 

Ponoć Rajmund, rozeźlony 
uciążliwym i  nieprzynoszącym 

skutków nawoływaniem do po-
prawy niemoralnego władcy-ko-

Pierwszy windsurfer na świecie?
bieciarza, zapragnął go kiedyś 
opuścić. Obydwaj byli wówczas 
na wyspie – na Majorce – i  aby 
to uczynić, dominikanin musiał 
przebyć morze. Jakub nie chciał 
się jednak na to zgodzić, grożąc 
karą śmierci każdemu, kto po-
może Rajmundowi w  przepra-
wie. Dominikanin nie musiał jed-
nak prosić nikogo ze „śmiertelni-
ków”, poprosił bowiem o pomoc 
samego Boga. Podążył do portu 
Soller na Majorce, rozpostarł na 
falach swój płaszcz, jeden jego 
koniec przywiązał do kija, czy-
niąc z niego żagiel, nakreślił nad 
nim znak krzyża i  jak na desce 
windsurfingowej popłynął na 
nim do... Barcelony, przemierza-
jąc ponad 200 km.

„Kto wierzy głęboko, że Bóg 
sam w osobie Syna Bożego zstą-
pił na ziemię, abyśmy synami Bo-
żymi się stali, kto wierzy, że Bóg 

Matka Boża z Pilar na obrazie pędzla  
hiszpańskiego malarza Francisco Goi (1771-1774 )

Objawienie to miało miejsce w Sara-
gossie, zwanej wówczas Caesaraugusta. 
Dzisiaj Matka Boża z  Pilar (Matka Boża 
z Kolumny) – przedstawiona w stojącej 
na kolumnie figurce z  XV w. – odbiera 
cześć w  miejscowej bazylice Nuestra 
Señora del Pilar (jeszcze jako kaplica 
świątynia w  Saragossie była pierwszą 
świątynią na świecie poświęconą Dzie-
wicy Maryi). Virgen del Pilar jest też pa-
tronką wszystkich Latynosów, czyli ludzi 
zamieszkujących kraje hiszpańskoję-
zyczne.

Dzięki wstawiennictwu Virgen del 
Pilar dokonał się również jeden z najbar-
dziej spektakularnych cudów w historii, 
zwany cudem z  Calandy – w  1640  r. 
pewnemu mężczyźnie „odrosła” ampu-
towana wcześniej noga. 

Za życia wywyższona

... i krwawy pot leje

ciągle nam pomaga przez łaskę 
swoją, kto wierzy, że Kościół 
i  sakramenta święte są ustano-
wione przez Chrystusa, abyśmy 

pokój wewnętrzny mieli i  pew-
ność, że warunki życiowe nigdy 
nas nie złamią – ten nie podda 
się bezpłodnemu pesymizmo-

wi”. Tak uczył „doktor Bożych 
tajemnic”, kandydat na ołtarze, 
wybitny polski teolog ks. Win-
centy Granat (1900-1979).

hb za: Ks. Wincenty Granat, Żyć praw-
dą w miłości. Wybór myśli, Wydawnictwo 

Diecezjalne, Sandomierz 2004.

Pesymizm? Nie dla wierzących!„Duchowy granat” ks. granata 
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