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

Chusta z Manoppello Teobańkologia 

Bóg nas kocha!
Rozmowa z ks. Teodorem Sawielewiczem

Dobry Łotr 

Świadek  
zmartwychwstania

Film oparty na faktach
W kinach i na katoflix.pl

Pokój wam! 

„Wieczorem owego 
pierwszego dnia 

tygodnia, tam gdzie 
przebywali uczniowie, 

choć drzwi były 
zamknięte z obawy 

przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do 
nich: «Pokój wam!... Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak 

i Ja was posyłam»”.
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  Drodzy Czytelnicy! 

Przeżywamy najważniejszy dla każdego 
katolika czas w roku – okres Wielkie-

go Postu oraz Triduum Paschalne, 
kiedy to trwamy z  Chrystusem 

podczas Jego męki i  śmierci. Po 
trzech jakże smutnych dniach przychodzi jednak pora-
nek, gdy nasz Pan pokonuje śmierć i wstaje z martwych. 
Przyjmijcie więc od nas z tej okazji życzenia.

W  niedzielny poranek Maria Magdalena pobiegła 
do grobu swojego Pana i zobaczyła, że „grób nie był za-
mknięty jak zawsze głazem. Niemało strwożona, z  po-
bladłymi usty, zagląda do wnętrza, grób cały pusty” – tak 
o tym zdarzeniu opowiada pieśń religijna.

Życzę Wam, byście z  taką samą gorliwością w  Nie-
dzielę Zmartwychwstania, po pięknym przeżyciu czasu 
Wielkiego Postu, wzięli udział w rezurekcji. Proszę Pana, 
byście usłyszeli od Zmartwychwstałego słowa, które wy-
powiedział do Marii Magdaleny: „Udaj się do moich braci 
i  powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i  Ojca waszego 
oraz do Boga mego i  Boga waszego»” (J 20,17). Byście 
stali się świadkami Pana, który pokonał śmierć 
i  wstał z  grobu, dając nam życie 
wieczne... Byście jak uczniowie 
w Wieczerniku usłyszeli sło-
wa: „Pokój Wam!”.

Niech Zmartwych-
wstały Pan błogosławi 
Wam, Waszym rodzinom, przy-
jaciołom i bliskim.

Małgorzata Pabis
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„DobRE NoWiNy” 
WyDAWANE Są 

Dzięki DARoWizNoM 
CzyTELNikóW.

z serca dziękujemy za  
każdą wpłatę.

Skarbem sanktuarium w  Ma-
noppello (Włochy) jest nie-

zwykle cenna relikwia – chusta, 
którą po śmierci przykryto 
twarz Pana Jezusa. „Wizerunek 
przedstawia Chrystusa już po 
zmartwychwstaniu, z  otwarty-
mi oczami” – wyjaśnia o. Car-

mine Cucinelli OFMCap, rektor 
sanktuarium w Manoppello.

Chusta to obraz dwustron-
ny. I  z  przodu, i  z  tyłu widnie-
je oblicze Chrystusa, tyle że 
w  lustrzanym odbiciu. „To, co 
dokładnie widać na chuście 
z  Manoppello, zależy jednak 

od oświetlenia i  tego, z  której 
strony na nią patrzymy. Kiedy 
patrzymy na Święte Oblicze 
z  tyłu ołtarza, widzimy, że usta 
są lekko przymknięte, oczy pa-
trzą jakby w  prawo. Widzimy 
też otwarte rany na twarzy. Po 
zmianie światła usta są nieco 
inne, rany wydają się zagojone, 
jakby były na nich strupy. Gdy 
natomiast wyłączymy światło 
padające bezpośrednio na reli-
kwię, zobaczymy, że samo płót-
no jest zupełnie przezroczyste” 
– opowiada o. Cucinelli.

KRólewSKi mateRiał
Rektor sanktuarium w  Ma-

noppello wyjaśnia, że płótno 
wykonane zostało z  bisioru 
morskiego, czyli z  niezwykle 
delikatnej nici pozyskiwanej 
z  małży morskiej. Bisior nie 
przyjmuje pigmentów i  jest 
ognioodporny – nie da się więc 
na nim nic namalować. W  cza-
sach antycznych przeznaczany 
był dla królów, kapłanów i Boga. 
„Nawet przy mocnym powięk-
szeniu – używając skanera 
elektronicznego – nie spotyka 
się środków pigmentu. Nie ma 

tam żadnego namalowanego 
obrazu. Przestrzeń pomiędzy 
nićmi jest pusta, niezamalowa-
na, a kolory, które widać, nie są 
malarskie” – wyjaśnia zakonnik 
i dodaje, że na Świętym Obliczu 
nie ma krwi. „Można powiedzieć 
współczesnym językiem, że to 
takie pierwsze selfie, coś w  ro-
dzaju fotografii” – zaznacza.

PRzezRoCzySte Płótno
Ojciec Carmine Cucinelli 

przypomina, że przed laty ka-
pucyni chcieli przeprowadzić 

renowację płótna: dać nowe 
szybki i  ramę. Kiedy jednak 
chusta została wyciągnięta, ob-
raz zniknął, a  płótno stało się 
przezroczyste. Kapucyni odczy-
tali to jako cud i  stwierdzili, że 
Święte Oblicze ma zostać w „sta-
rych” szybkach. Po pewnym 
czasie znów chcieli dokonać 
renowacji, jednak okazało się 
wówczas, że płótno przykleiło 
się do szybki. Z  obawy przed 
jego uszkodzeniem ponownie 
zostało włożone w ramę.

Ta chusta „widziała” 
Z m a r t w y c h w s t a ł e g o

KatowiCKa KoPia
Święte oblicze z  manoppello peregrynowało już do 
las Vegas, San Francisco oraz do manili. w  Polsce od 
2015 r. w  kościele mariackim w  Katowicach znajduje 
się wierna kopia chusty z manoppello. 

„Żaden rozum nie 
zdoła pojąć, jak płonie 
ogień miłości w sercu Je-
zusa (...). Gdyby mu na-
kazano ponieść śmierć 
nie jeden raz, ale tysiące 
razy, i  na to starczyłoby 
mu miłości.

I  gdyby to, co musiał 
wycierpieć za wszystkich 
ludzi, konieczne było dla 
zbawienia jednego czło-
wieka, uczyniłby to samo 
dla każdego, co uczynił dla 
wszystkich. Chociaż wisiał 
na krzyżu trzy godziny, to 
jeśli byłoby to konieczne, 
wystarczyłoby Mu miłości 
na pozostanie tam aż do 
dnia sądu. Czy widziano 
kiedyś, aby pan umarł z mi-
łości ku swemu słudze? Król 
z miłości ku swemu podda-
nemu? A  jest przecież rze-
czą pewną, iż mój Stwórca, 
Pan nieba i ziemi, Syn Boży, 
chciał umrzeć dla mnie, 
nędznego i  niewdzięczne-
go swego stworzenia.

Chrześcijanie! Jeśli wąt-
picie w  miłość Chrystusa 
do was, podnieście oczy 

i  patrzcie na Niego, zawie-
szonego na krzyżu. (...) Czy 
nie słyszycie głosu z  tego 
krzyża, z tych ran, które wo-
łają, aby wam dać do zrozu-
mienia, iż was rzeczywiście 
ukochał” – napisał św. Al-
fons Maria Liguori w dziele 
Umiłowanie Jezusa Chrystu-
sa w życiu codziennym. 

Święty ten nie tylko 
w Wielkim Poście, lecz tak-
że każdego dnia odprawiał 
nabożeństwo drogi krzy-
żowej. Zachęcał również 
innych do rozważania tego 
„dzieła miłości”. „Proszę cię, 
abyś codziennie spoglądał 
na Jego mękę, gdyż w niej 
otrzymujesz wszelkie po-
budki nadziei życia wiecz-
nego i miłości Boga, na niej 
opiera się całe nasze zba-
wienie” – zachęcał.

Święty Alfons nieraz 
podkreślał, że „nabożeń-
stwo do męki Pańskiej jest 
najużyteczniejszym, naj-
tkliwszym i  najdroższym 
Bogu spośród wielu innych 
nabożeństw”.

Patrzcie na Niego!

w  Pagani, niewielkiej miejscowości 
pod neapolem, znajduje się bazylika 
św. alfonsa marii liguoriego, założy-
ciela zgromadzenia redemptorystów, 
a  w  niej doczesne szczątki świętego. 
w  jednej z  kaplic można się modlić 
przed takim niezwykłym krzyżem.

Pan Jezus ukazywał się 
św.  s.  Faustynie, przekazy-

wał jej różne tajemnice, prośby 
i dawał obietnice. Jego pragnie-
niem było, by w drugą niedzielę 
wielkanocną w  całym Kościele 
obchodzone było Święto Miło-
sierdzia Bożego. „Nie znajdzie 
żadna dusza usprawiedliwie-
nia, dopokąd się nie zwróci z uf-
nością do miłosierdzia Mojego 
i dlatego pierwsza niedziela po 
Wielkanocy ma być świętem 
Miłosierdzia, a  kapłani mają 
w  dniu tym mówić duszom 
o tym wielkim i niezgłębionym 
miłosierdziu Moim” (Dz. 570) 
– zapisała słowa samego Jezusa 
s. Faustyna. 

Pan Jezus przekazał także 
apostołce Bożego Miłosier-

dzia obietnice związane z tym 
świętem: „W  pewnej chwili 
usłyszałam te słowa: Córko 
Moja, mów światu całemu 
o  niepojętym miłosierdziu 
Moim. Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia było ucieczką 
i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a  szczególnie dla bied-
nych grzeszników. W  dniu 
tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wyle-
wam całe morze łask na du-
sze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia Mojego. Która 
dusza przystąpi do spowie-
dzi i Komunii świętej, dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win 
i  kar. W  dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski; niech się nie 

Pamiętajmy 
o obietnicach Jezusa

lęka zbliżyć do Mnie żadna 
dusza, chociażby grzechy jej 
były jako szkarłat. Miłosierdzie 
Moje jest tak wielkie, że przez 
całą wieczność nie zgłębi go 
żaden umysł, ani ludzki, ani 
anielski. Wszystko, co istnieje, 
wyszło z  wnętrzności miło-
sierdzia Mego. Każda dusza 
w stosunku do Mnie rozważać 
będzie przez wieczność całą 
miłość i  miłosierdzie Moje. 
Święto Miłosierdzia wyszło 
z wnętrzności Moich, pragnę, 
aby uroczyście obchodzone 
było w  pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Nie zazna ludz-
kość spokoju, dopokąd nie 
zwróci się do źródła miłosier-
dzia Mojego” (Dz. 699).
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Teobańkologia – co to takie-
go? Skąd taka nazwa?

To społeczność, która stara 
się na różne sposoby modlić 
i  przybliżać do Boga, również 
dzięki bańkom mydlanym. 
Na jej czele stoi Duch Święty, 
który posługuje się zwłaszcza 
ks.  Teodorem. Można znaleźć 
tę społeczność na Facebooku, 
 YouTubie i Instagramie.

Jak ludzie odbierają to, co 
Ksiądz robi?

Reakcje są różne, ale wielu 
jest bardzo pozytywnie nasta-
wionych. Cieszą mnie świa-
dectwa osób, które bardzo 
korzystają z  Teobańkologii, bo 
doświadczyły uzdrowienia na 
ciele i  duchu. Niektórzy piszą, 
że nawet nawrócili się przez Te-
obańkologię. Inni wyrażają swo-
ją dezaprobatę. Ważne, by słu-
chać się bardziej Boga niż ludzi, 
a zarazem odczytywać potrzeby 
ludzkie z ich opinii.

Księdza działalność zatacza 
coraz szersze kręgi. Co przy-
ciąga ludzi?

Myślę, że specyficzne charyz-
maty dane naszej wspólnocie, 
m.in. charyzmaty miłosierdzia, 
umocnienia i  pocieszenia. Lu-
dzie otrzymują też różne dary 

duchowe, np. dar łez lub dar 
spotkania Boga. Mam nadzieję, 
że też dobra jakość przekazu 
oraz treści przyciągają wielu, by 
korzystać z Teobańkologii.

W  internecie modli się 
Ksiądz z ludźmi i jest ich cał-

w  próżnię, na wszelki wypadek, 
bo może zadziała, ale rzeczywiś-
cie spostrzegam zaufanie tych 
osób składających swoje prośby 
na Teobańkologii i pokładanie na-
dziei w naszych wirtualnych spot-

Kościoła na ten ostatni czas. 
Łatwo w  kontekście ostatnich 
wydarzeń straszyć apokalipsą, 
wyjaśniać w  sposób uproszczo-

wenny i  chciałbym zachęcać 
ludzi do solidnej, długiej modli-
twy, zwłaszcza z Maryją.

Zaprasza Ksiądz do swoich 
inicjatyw innych. Dlaczego?

Często podkreślam, że 
w  wolności mogą korzystać 
z  treści Teobańkologii, a  jeśli 
coś bardziej karmi ich ducha, 
niech poszukają na innych pa-
stwiskach. Daję propozycję 
i  wolność – nie wszyscy z  niej 
korzystają. Czasem podkreślam, 
że lepiej jest mniej zjeść, a lepiej 
przetrawić, dlatego zachęcam, 
by wybrali z wielości propozycji 
to, co najlepsze dla nich, co naj-
bardziej ich przybliży do Boga. 
Wspólnie jako Kościół budujemy 
Królestwo Boże. Bardzo źle było-
by, gdybym miał jakiś monopol 
na jego budowanie i liczył na to, 
że tylko moimi rękami będzie się 
to dokonywać. Każdą duszę co 
innego nasyca. Widzę, że sporo 
znajduje solidną strawę ducho-
wą na Teobańkologii. To cieszy :)

W  tym niełatwym czasie, 
jaki przeżywamy już prawie 
od roku, jak Ksiądz widzi 
zadania Kościoła? Każdego 
z nas wierzących?

Wlewanie nadziei i  wiary to 
chyba szczególne zadanie  ludzi 

Zaproponował Ksiądz wy-
magającą modlitwę – No-
wennę Pompejańską. Dla-
czego właśnie tę?

Z  kilku powodów. Pierwsza 
i podstawowa przyczyna to na-
tchnienie Ducha Świętego, któ-

Bóg Nas kOcha
z KS. teoDoRem SawielewiCzem Rozmawia małGoRzata PabiS.

ny to, co się dzieje, karą Bożą 
i znaleźć bardzo duże grono od-
biorców dla „proroków zniszcze-
nia i armagedonu” oraz głosicieli 
totalnego pogubienia Kościoła. 
Trudniej jednak w  kontekście 
tego, co ostatnio doświadcza-
my, wlać nadzieję i  wiarę, które 
doprowadzą zalęknionego i po-
gubionego człowieka do zmiany 
postępowania i myślenia.

A co powiedziałby dziś 
Ksiądz ludziom młodym?

Sam nie wiem... Moim 
uczniom mówię zwłaszcza, że 
Bóg ich kocha. Dopowiadam, że 
grzech nas od Niego oddziela, ale 
Bóg się na to nie zgadza, dlatego 
posłał nam swojego Syna, by nas 
zbawił od grzechu. Możemy przy-
jąć i otworzyć się na to zbawienie 
przez nawrócenie. A oprócz mó-
wienia chciałbym, by doświad-
czyli Bożej miłości co najmniej 
tak jak ja doświadczyłem, kiedy 
miałem siedemnaście lat. I modlę 
się, by doświadczyli mocy Bożej 
– tego, że Jezus działa tu i  teraz. 
Interesuje się nami, jesteśmy dla 
Niego ważni, chce, byśmy Mu 
często zawracali głowę.

Dziękuję za rozmowę.

 Moim uczniom mówię 
zwłaszcza, że Bóg ich 
kocha. Dopowiadam, 

że grzech nas od Niego 
oddziela, ale Bóg się na to 
nie zgadza, dlatego posłał 
nam swojego Syna, by nas 

zbawił od grzechu.

„

”

Zdjęcia z arch. ks. Teodora Sawielewicza

Kupując książki i gadżety na platformie wsparcia Te-
obańkologii (platforma dostępna na: www.rafael.pl), 
wspierasz rozwój transmisji na żywo oraz twórczość 

diakonii muzycznej. Dzięki wsparciu jesteśmy w  stanie 
zatrudniać pracowników, odciążać ks. Teodora, wykupy-
wać kolejne abonamenty, utrzymywać studio, polepszać 
sprzęt i  jakość filmów, grafik i  postów. Bardzo, bardzo 
dziękujemy!

W razie wszelkich pytań możesz napisać na teoban-
kologia@rafael.pl.

Pozdrawiamy!
Zespół Teobańkologii

 www.rafael.pl

kiem sporo – jak Ksiądz to 
widzi? Czy to, że mogą na-
desłać swoje intencje, jest 
dla nich magnesem?

Myślę, że w jakiejś mierze po-
czucie, że ktoś może się pomo-
dlić za moje sprawy przyciąga lu-
dzi. I tu nie chodzi o to, że gdzieś 
ktoś rzuci intencję modlitewną 

kaniach modlitewnych. U  nie-
których obserwuję zadziwiającą 
i  nieco niepokojącą postawę 
– gdy modlimy się w  sprawach 
beznadziejnych lub o uwolnienie 
od wpływów złego ducha, wtedy 
szczególnie są obecni i  składają 
intencje. To tak, jakby inne sprawy 
ich nie dotyczyły, tylko właśnie te.

ry tym razem, zwłaszcza przez 
jednego człowieka, przemówił 
i  poprowadził mnie. Pierwsza 
nowenna o  nawrócenie grzesz-
ników nie zrodziła się bowiem 
w mojej głowie. Są też inne po-
wody – Nowenna Pompejańska 
wpisuje się w  nasze wieczorne 
różańce. Wierzę w  moc tej no-
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19 marca 2021 r. minęła 
5.  rocznica ogłoszenia przez 
papieża Franciszka adhortacji 
apostolskiej Amoris Laetitia 
(O  miłości w  rodzinie). tego 
samego dnia ojciec Święty 
zainau gurował Rok „Rodzina 
Amoris Laetitia”, który zakończy 
się 26 czerwca 2022 r. z  okazji 
X  Światowego Spotkania Ro-
dzin w Rzymie z papieżem. 

We wspomnianym doku-
mencie szczególne znacze-
nie ma rozdział IX pt. Ducho-
wość małżeńska i  rodzinna 
(nr  313-325), który stanowi pod-
sumowanie rozważań Francisz-
ka. Papież pragnie wskazać kil-
ka podstawowych cech charak-
terystycznych tej specyficznej 
duchowości, która rozwija się 
w dynamice relacji życia rodzin-
nego. Tak więc zwraca uwagę na 
cztery wymiary: duchowość ko-
munii nadprzyrodzonej, ducho-
wość liturgiczno-modlitewna, 
duchowość miłości – wyłącznej 
i wolnej oraz duchowość opieki, 
pocieszenia i zachęty.

Jak zaznacza Franciszek, Trój-
ca Święta jest obecna w świątyni 
komunii małżeńskiej. Tak jak za-
mieszkuje w chwale swego ludu, 
tak też intymnie przebywa w mi-
łości małżeńskiej, która oddaje 
chwałę Bogu. Duchowość miło-
ści rodzinnej składa się z  tysię-
cy prawdziwych i  konkretnych 
gestów. Miłość Boga przejawia 
się w  tej różnorodności darów 
i  spotkań sprawiających dojrze-
wanie autentycznej jedności. To 
oddanie łączy „wartości ludzkie 
i Boskie” (KDK 49), ponieważ jest 
pełne miłości Boga. Ostatecz-
nie duchowość małżeńska jest 
duchowością więzi zamieszkałą 
przez Bożą miłość. Tak więc do-
brze przeżywana komunia ro-
dzinna jest prawdziwą drogą do 
świętości w  życiu codziennym. 
Natomiast zamykanie oczu na 
bliźniego czyni człowieka śle-
pym również na Boga.

Rodziny osiągają swoją świę-
tość przez życie małżeńskie, 
uczestnicząc także w  tajemnicy 
krzyża Chrystusa, który prze-

kształca trudności i  cierpie-
nia w  ofiarę miłości. Ponadto, 
chwile radości, odpoczynku 
i  święta, a  także seksualności 
są doś=wiadczane jako udział 
w  pełni życia Jego zmartwych-
wstania. Ważną rolę w  życiu 
rodzinnym odgrywa modlitwa 
rodzinna. Stanowi ona uprzy-
wilejowany środek wyrażania 
i  umacniania wiary paschalnej. 
Każdego dnia można znaleźć 
kilka minut, aby się zjednoczyć 
z  żywym Panem, powiedzieć 
Mu o  tym, co członków rodzi-
ny niepokoi, powierzać Panu 
potrzeby rodziny, pomodlić się 
za kogoś, kto przeżywa trudny 
czas, zwrócić się o  pomoc, ko-
chać, dziękować za życie i dobre 
rzeczy, prosić Maryję, aby nas 
otoczyła swoją opieką. Wspól-
notowa droga modlitwy osiąga 
swoją kulminację we wspólnym 
udziale w Eucharystii, zwłaszcza 
w  kontekście odpoczynku nie-
dzielnego. Przymierze Boga ze 
swoim ludem wyraża się jako 
zaręczyny, a  Nowe Przymierze 

jest ukazane jako małżeństwo. 
Pokarm Eucharystii jest siłą i  in-
spiracją, aby przeżywać każdego 
dnia przymierze małżeńskie jako 
„Kościół domowy”.

Małżonkowie całkowicie 
przynależący do siebie podej-
mują wyzwanie i  pragnienie, 
by razem żyć, zestarzeć się i wy-
palać, odzwierciedlając w  ten 
sposób wierność Boga. Taka 
decyzja, naznaczająca styl życia, 
jest „wewnętrznym wymogiem 
przymierza miłości małżeńskiej” 
(FC 11). Nikt nie może jednak 
wymagać posiadania najbar-
dziej osobistej i tajemnej intym-
ności ukochanej osoby i  tylko 

Pan może zajmować centrum 
jej życia. Jednocześnie zasada 
duchowego realizmu sprawia, 
że współmałżonek nie wymaga, 
aby druga osoba całkowicie za-
spokoiła jego potrzeby. 

Franciszek stwierdza, że „rodzi-
na zawsze była najbliższym «szpi-
talem»”. Chodzi o opiekowanie się 
sobą, wspieranie się i pobudzanie 
nawzajem oraz przeżywanie jako 
części duchowości rodziny. Papież 
zachęca również, aby rodziny nie 
traciły nadziei z powodu codzien-
nych ograniczeń, ale nie rezygno-
wały też z dążenia do pełni miłości 
i jedności.

ks. Leszek Smoliński

Duchowość małżeństwa i rodziny

na świecie jest „tyle kawał-
ków krzyża, że można by z nich 
zbudować cały dom, gdyby się 
je wszystkie posiadało” – tak 
o  relikwiach odnalezionego 
w Jerozolimie Krzyża Chrystu-
sa mówił w  jednym ze swych 
kazań marcin luter. wtóro-
wał mu „wielki humanista” 
erazm z Rotterdamu, 
twierdząc, że „nawet 
okręt handlowy nie 
wystarczyłby, żeby 
zgromadzić w  jed-
nym miejscu wszyst-
kie części krzyża 
naszego Pana, poka-
zywane w  niezliczo-
nych miejscach”. te 
nieprawdziwe infor-
macje poszły w świat 
i  krążą do dziś, bez-
myślnie powtarzane 
przez różnorakich „oświeco-
nych”. tymczasem, jak spraw-
dził w  XiX w. badacz Ch. Ro-
hault de Fleury, a  współcze-
śnie niemiecki badacz i pisarz 
michael Hesemann, to zwykły 
„fake news”, czyli oczywista 
bzdura!

Prawda jest bowiem taka, 
że choć istotnie cząstek reli-
kwii krzyża jest bardzo dużo, to 
ogromna większość jest bardzo 
maleńka, a  największa – z  nie-
spełna 10 przekraczających 
100 cm3 – ma niewiele ponad 
878 cm3 (relikwia z  Góry Atos). 
„Nawet po przeprowadzeniu 

dokładnych studiów 
i  rozszerzeniu jego [de 
Fleury’ego – przyp. hb] 
listy, otrzymamy wy-
nik 3,9 tysiąca centy-
metrów sześciennych, 
co nie stanowi nawet 
jednej dziewiątej pier-
wotnego krzyża (jego 
całkowita objętość 
miała mniej więcej 36 
tysięcy centymetrów 
sześciennych)” – pisał 
Hesemann. Mało tego, 

z cząstek tych nie udałoby się zło-
żyć nawet samej belki poprzecz-
nej, która – według szacunków 
– miała objętość 9,9 tys. cm3. 

hb na podst. M. Hesemann, 
Milczący świadkowie Golgoty, 

Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 
2006, s. 83-85

krzyżowy „fake news” 
Marcina Lutra

Dotychczas w „Dobrych 
nowinach” nie 

publikowaliśmy 
takich informacji. 
teraz sytuacja jest 

wyjątkowa, bo... 
pomocy potrzebuje 
natalka, czyli córka 

łukasza, który co 
miesiąc składa 

graficznie naszą gazetę.  
zwracamy się więc 

z prośbą do naszych 
Czytelników, a ona 
nie będzie Państwa 

właściwie nic 
kosztować. wystarczy, 
że przekażecie natalce 

swój jeden procent 
podatków. Uzyskane 
w ten sposób środki 

zostaną przeznaczone 
na kontynuację terapii 
i rekonstrukcję mózgu. 

Pamiętajcie! natalka 
czeka na naszą pomoc!

PRZEKAŻ SWÓJ 1%
PODATKU NATALCE

Aby przekazać 1% podatku, należy podać:

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%:

37583 Sobczyk Natalia Kraków  

Zwracamy się z prośbą 
o przekazanie 1% podatku 
na dalszą rehabilitację 
Natalki.
Zebrane środki pomogą 
nam kontynuować 
terapie neurorehabilitacji 
i rekonstrukcji mózgu oraz 
pokryć wszelkie wydatki 
związane z jej leczenim. 

Można też dokonać wpłaty darowizny w dowolnym czasie na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem: 37583 Sobczyk Natalia Kraków   
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

„Nadeszła wreszcie chwila (...) zmartwych-
wstania naszego Zbawiciela. Ujrzałam Naj-
świętszą duszę unoszącą się nad grotą między 
dwoma aniołami z  hufców wojowniczych, 
otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Prze-
niknąwszy skałę spuś ciła się dusza na święte 
zwłoki i pochyliwszy się niejako nad nimi, sto-
piła się z nimi w jedną całość. W tej chwili wi-
dać było przez przykrycia, że członki się poru-
szają, a oto z boku, spośród całunów, ukazało 
się jasne, żywe ciało Pana, z duszą i z Bóstwem 
złączone; zdawało się, że wychodzi z  rany 
boku prawego, co przywiodło mi na myśl Ewę, 
powstałą z boku Adama. Wszystko dokoła oto-
czone było blaskiem.

W  tym samym czasie miałam widzenie, ja-
koby z  głębokości gdzieś spod grobu wychylił 
się ogromny smok z ludzką twarzą. Miotając na 
wszystkie strony wężowatym ogonem, zwrócił 
zjadliwie swą paszczę ku Panu, a  zmartwych-
wstały Odkupiciel stanął mu na głowę i cienkim, 
białym drzewcem chorągiewki, którą trzymał 
w ręce, uderzył go trzykroć po ogonie. Potwór 
za każdym uderzeniem kurczył się coraz bardziej 
i niknął w oczach, tak że wnet tylko głowę było 
mu widać, a  i  ta wkrótce zapadła się w ziemię 

i  tylko dojrzeć było można jego ludzką twarz. 
Podobnego węża widziałam czyhającego w za-
sadzce przy poczęciu Jezusa. Naturą swą przy-
pominał mi ten potwór owego węża w Raju i są-
dzę, że to widzenie odnosi się do słów obietnicy: 
«Nasienie niewiasty zetrze głowę węża». Całość 
zdawała mi się być tylko znakiem widzialnym 
tryumfu nad śmiercią; w chwili bowiem tego wi-
dzenia zniknął mi z oczu grób Jezusa, a widzia-
łam tylko Pana depczącego głowę smoka.

Teraz znowu ujrzałam Zbawiciela w  chwale 
świetlistej, jak przeniknąwszy skaliste sklepienie, 
uniósł się ponad grotę. Ziemia zadrżała w posa-
dach, a równocześnie spłynął z nieba na grób jak 
błyskawica anioł w  postaci wojownika, odwalił 
wielki kamień na prawą stronę i usiadł na nim. 
Wstrząsy ziemi były tak silne, że aż kagańce za-
chwiały się, migocąc żywym płomieniem. Straż-
nicy, ogłuszeni, padli na ziemię, zesztywnieli 
i pokurczeni leżeli jak martwi”.

Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chry-
stusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z tajemni-

cami Starego Przymierza według widzeń świątobliwej 
Anny Katarzyny Emmerich w zapiskach Klemensa 

Brentano, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjal-
ne, „Regina Poloniae”, Częstochowa 2003, s. 331-322

błogosławiona anna Katarzyna emmerich (1774-
1824) była niemiecką augustianką, mistyczką i stygmatyczką. 
wśród wielu darów, jakie otrzymała od boga, był również dar 
wizji i objawień. od dzieciństwa z niezwykłą ostrością i szcze-
gółami dane jej było oglądać historię ludzkiego upadku i odku-
pienia – sceny ze Starego i nowego testamentu. „niekiedy by-
łam ze słuchaczami na odnośnym miejscu, biorąc udział w akcji, 
jakbym z miejsca przechodziła na miejsce – wyznawała – nigdy 
jednakże na tym samym nie pozostawałam miejscu, albowiem 
często wydawało mi się, że się wznoszę ponad scenę i że z pod-
wyższenia patrzę na nią. wszystko, co tajemnicze, widziałam 
tylko wewnętrznie, w sposób dla mnie tylko przystępny, inne 
znowu zdarzenia widziałam obrazowo”. wizjonerka nigdy nie 
twierdziła też, że to, co widzi, to, co zapamiętała i przekazała, 
w stu procentach odpowiada prawdzie. była tylko człowiekiem 
i wielu tajemnic bożych mogła po prostu nie pojąć. liczni teo-
logowie podkreślali jednak zadziwiającą zgodność objawień 
z ustaleniami historii, archeologii i topografii.

moment zmaRtwyCHwStania naSzeGo Pana oCzyma bł. anny KataRzyny emmeRiCH

Zdeptał głowę „smoka”! Anna Katarzyna 
Emmerich, mal. 
Gabriel von Max 
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fot. Francisco J. Díez Martín, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.5

fot. Pixabay

Siostra Faustyna w życiu prze-
żywała trudne chwile. Czasem nie 
wiedziała, co ma robić i jakie de-
cyzje podejmować. Prosiła więc 
Pana Jezusa o spowiednika, który 
pomagałby jej rozeznawać Jego 
wolę. i otrzymała go – ks. michała 
Sopoćkę, który od 2008 r. nosi ty-
tuł „błogosławiony”.

Z  Dzienniczka dowiadujemy się, 
jak ważny był to dla niej kapłan. „Mo-
dliła się o  dobrego spowiednika, 
a  Pan Jezus takiego jej dał i  nawet 
sprawił, że poznała go wcześniej, 
zanim się jeszcze spotkali w Wilnie” 

–  przypomina ks. Zbigniew Bielas, 
kustosz Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

„Jednak dobroć Jezusa jest 
nieskończona, obiecał mi pomoc 
widzialną na ziemi i  otrzymałam 
[ją] w krótkim czasie w Wilnie. Po-
znałam w  ks. Sopoćce tę pomoc 
Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, 
znałam go przez wewnętrzne wi-
dzenie. W  pewnym dniu widzia-
łam go w kaplicy naszej pomiędzy 
ołtarzem a  konfesjonałem. Wtem 
usłyszałam głos w  duszy: oto jest 
pomoc widzialna dla ciebie na zie-

mi. On ci dopomoże spełnić wolę 
Moją na ziemi” (Dz. 53) – czytamy 
w  Dzienniczku i  dalej: „Jezu, dzię-
kuję Ci za spowiednika, któregoś 
mi sam raczył wybrać i  dałeś mi 
go wpierw poznać przez widzenie 
nim go znałam... Jezu, dziękuję Ci 
za tę wielką łaskę” (Dz. 61).

Ksiądz Sopoćko był duchowym 
przewodnikiem s. Faustyny. „To wła-
śnie za jego sugestią opisała ona 
swoje doświadczenia mistyczne 
i  objawienia Jezusa Miłosiernego. 
Uroczyste wprowadzenie jego reli-
kwii do bazyliki Bożego Miłosierdzia 
miało miejsce w  przeddzień litur-
gicznego wspomnienia bł. Michała 
Sopoćki, które przypada 15  lutego. 
W  tym też dniu w  ziemskim życiu 
swoje imieniny obchodziła Siostra 
Faustyna, zrobiliśmy jej więc taki 
piękny prezent” – cieszy się kustosz 
łagiewnickiego Sanktuarium. 

Grób bł. ks. Michała znajduje 
się w  Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Białymstoku. 

Ksiądz Zbigniew Bielas zwró-
cił się z prośbą o  jego relikwie do 
abp.  Tadeusza Wojdy i  otrzymał 
je dla bazyliki 26 stycznia w  Bia-
łymstoku. 15  lutego br. relikwie 
bł.  ks.  Sopoćki dołączyły do reli-
kwii Apostołów Bożego Miłosier-
dzia: św. Siostry Faustyny i św. Jana 
Pawła II, które peregrynowały 
m.in. po archidiecezji krakowskiej 
z obrazem Jezusa Miłosiernego.

Prezent 
dla siostry 

Faustyny

naSza PRoŚba

Obserwując hasła na 
Paradzie Równości, 
zauważyłem jedno, 

które mnie zaintrygowa-
ło i pobudziło do pewnej 
refleksji. „Jezus szedłby 
z  nami” – wydało mi 
się jakieś znajome i po-
dobne do innego hasła, 
które również nawią-
zywało do obecności 
Pana Boga, ale które wid-
niało na klamrach pasków 
u  żołnierzy Wehrmachtu. 
Oni w ten sposób próbowali 
dodać sobie pewności siebie 
i usprawiedliwić to, co robią. 
W swoim rozważaniu do-
szedłem do zaskakującego 
i szokującego mnie same-
go wniosku, że Jezus Chrys-
tus rzeczywiście jest z nimi. 
Zarówno z tymi, którzy po-
nad 80 lat temu wznieci-
li wojnę, jak i z tymi, którzy 
dzisiaj, na ulicach polskich 
miast Jego obecnością chcą 
usprawiedliwić swój grzech 
i proponowaną społeczeń-
stwu niemoralność. Chrys-
tus jest z nimi wszystkimi, 

skoro był nawet z tymi, któ-
rzy go ukrzyżowali, i za nich 
się modlił. Bóg nie opuszcza 
grzesznika, ale towarzyszy 
mu. Nie jest to jednak droga 
na osiołku podczas wjazdu 
do Jerozolimy, przy wiwacie 
tłumu, który widział w nim 
Króla. Jest to droga krzyżo-
wa, w trakcie której był po-
raniony, wyzywany i poni-
żany. Chrystus stoi obok nas 
w koronie cierniowej i pa-
trzy na nasz grzech, wierząc 
do końca, że powrócimy do 
Niego jak marnotrawni sy-
nowie.

„Bóg jest z nami”
      ks. tomasz Kancelarczyk
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Dobry         Łotr – film dla grzeszników
Od 19 marca w  wybranych 

kinach oraz od 1 kwietnia 
(Wielki Czwartek) na platformie  
katoflix.pl będzie  można zoba-
czyć film Dobry Łotr opowiada-
jący historię człowieka, który 
wraz z Jezusem i jeszcze jednym 
skazańcem został ukrzyżowany 
na Golgocie w Wielki Piątek. 

Mimo że na kartach Ewan-
gelii pojawia się tylko raz, oko-
liczności i pamiętny dialog z Je-
zusem sprawiły, że Dobry Łotr, 
któremu tradycja nadała imię 
Dyzma, nie przestaje fascyno-
wać. Na Golgocie bowiem – co 
oczywiste – nic nie działo się 
przypadkowo. Nieprzypadko-
wo w  centrum najważniejszych 
w dziejach świata wydarzeń zna-
lazł się więc też i  Dyzma, choć 
zapewne nie miał świadomości, 
że przejdzie do historii i że przez 
następne stulecia opowieść 
o  ostatnich chwilach jego życia 
będzie nadzieją nawet dla naj-
większych grzeszników. Kim bo-
wiem jest Dobry Łotr w  Bożym 
planie? Przykładem na ogrom 
Bożego miłosierdzia.

Ta niezwykła, głęboka w wy-
mowie, wieloznaczna ewange-
liczna historia stała się inspiracją 
dla twórców filmu Dobry Łotr. 
Właściwie odczytali oni wagę 
i  istotę pojawienia się Dyzmy 
w Ewangelii, skłaniając i widzów 
do zadania sobie wielu pytań. 
Kim był człowiek, któremu Jezus 
obiecał na krzyżu: „Dziś będziesz 
ze Mną w  raju”? Zwykłym nie-
szczęśnikiem, który zmarnował 
swoje życie? Wybrańcem, który 

Wszystko o filmie na www.rafaelfilm.pl

miał... szczęście, że został ukrzy-
żowany obok Zbawiciela? Czy 
całe jego życie było tylko po 
to, by porozmawiać z  Jezusem 
w  tak niezwykłych okolicznoś-
ciach? Jaki cel miał Bóg, umiesz-
czając finał ziemskiego życia 
jakiegoś łotra dokładnie w  tym 
samym miejscu, w którym umarł 
Jezus? Wreszcie cóż dla nas zna-
czy ta osobliwa scena dialogu 
trzech skazańców umierających 
na krzyżu: Dobrego Łotra, Złego 
Łotra i Zbawiciela?

Dużym atutem filmu jest właś-
ciwy balans między fikcją a prze-
kazem ewangelicznym. Scena-
rzyści nie przeszarżowali w  two-
rzeniu życiorysu Dyzmy, choć – co 
oczywiste – wszystko poza sceną 
na Golgocie jest ich inwencją 
twórczą. Ale Dyzma co rusz na-
potyka na sytuacje, które znamy 
z Ewangelii. Jest choćby w Betle-
jem, gdy rodzi się Jezus (co bardzo 
symboliczne, biorąc pod uwagę, 
że jest też przy Jego śmierci – ten 
przywilej miała tylko Maryja). Na 
swojej życiowej drodze spotyka 
też wiele postaci, które znamy z Pi-
sma Świętego. Ten bardzo cieka-
wy zabieg sprawia, że wraz z bo-
haterem jesteśmy cały czas blisko 
toczącej się historii zbawienia.

Dobry Łotr to świetny film na 
czas Wielkiego Postu. Prowokuje 
do bardzo osobistych przemyśleń 
nie tylko na temat wiary, lecz także 
natury człowieka, sensu życia, po-
słannictwa, spraw ostatecznych. 
To nade wszystko inspirujące 
i wartościowe dzieło dla... grzesz-
ników. Czyli dla nas wszystkich.

Wysyłka za pobraniem kurierem. Koszt wysyłki każdej paczki to 15,00 zł. 

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

Pismo ŚWięte  
dla młodych
Słynna Biblia z papugą powraca! Znakomicie przyjęta edycja Pisma Świętego (w war-
stwie tekstowej Biblia Tysiąclecia), w ilustracyjnej, kolorowej formie z komentarzami 
i wyjaśnieniami została wydana pierwotnie z myślą o młodych czytelnikach. Okazało się 
jednak, że w tysiącach domów pełni ona z powodzeniem funkcję biblii rodzinnej i równie 
chętnie z edukacyjnych komentarzy i wyjaśnień korzystają rodzice i dziadkowie. Gorąco 
polecamy wszystkim, którzy chcą odkrywać znaczenie Słowa.
RAFAEL, 14,5x21,5, s. 1680, twarda

Uwielbiane przez dzieci, monumentalne, komiksowe wydanie Biblii. 
Trudno o lepsze narzędzie, dzięki któremu zainteresujemy nasze po-
ciechy treściami biblijnymi. Gorąco polecamy na prezenty dla dzieci 
w wieku 5-12 lat. 
RAFAEL, 18,5x24,5, s. 642, twarda

Awers

39,90

29,90

Różaniec zaprojektowany 
specjalnie z okazji Roku 
Świętego Józefa. Koraliki na 
cześć zawodu ziemskiego 
Ojca Jezusa wykonano ze 
szlachetnego drewna oliw-
nego. Łącznik na awersie 
przedstawia wizerunek 
św. Józefa z lilią, symbolem 
czystości i sprawiedliwości. 
Do swojego opiekuna przy-
tula się Jezus. Do tego we-
zwanie: „Św. Józefie, módl 
się za nami”. Na rewersie 
serce przykryte lilią oraz 
inskrypcja – hasło Roku 
św. Józefa: „Patris corde 
– Ojcowskim sercem”.

Rewers

Medalik  
otacza  

tak zwany  
„sznur św. Józefa" 

z siedmioma węzłami; 
symbolami siedmiu 

radości i siedmiu 
boleści św. Józefa.

19,90

medalik tarcZa NsPJ
Dwukolorowy, posrebrzany medalik 
Tarczy Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Wykonany autorską techniką. 
Awers pokryty dodatkowo żywicą od-
porną na promieniowanie UV. Poleca-
my wszystkim, którzy mają szczególne 
nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.
Wysokość: 2,5 cm, szerokość: 2 cm

99,90

79,90

różaNiec  
ku cZci  
ŚW. JóZefa 
Pamiątka roku 
św. Józefa

Odważne świadectwo 
postawy za życiem 
jest dziś szczególnie 
ważne. Wydarzenia 

ostatnich miesięcy 
sprawiły, że symbol 

obrońców życia; stópki 10-tygodniowego dziec-
ka stały się obiektem absurdalnego ataku. Tym 
bardziej polecamy bransoletkę z międzynarodo-
wym symbolem ruchów pro life.  Uniwersalne 
dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Nosząc tę 
bransoletkę, dajesz świadectwo swojej postawy 
względem życia! Regulowana długość.

srebrNy różaNiec  
z dedykacją:  
„Z miłością dla mamy”
Wyjątkowy prezent dla mamy. Różaniec 
wykonany w całości ze srebra! Zwieńczony 
krzyżykiem papieskim. Łącznik na awersie 
z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, na rewer-
sie wygrawerowana dedykacja: „Z miłością 
dla Mamy”. Wraz z różańcem dwa rodzaje 
etui: prezentowe oraz praktyczne, codzienne. 
Każdy różaniec posiada odpowiedni certyfikat 
i hologram. Polecamy jako wartościowy 
prezent na Dzień Matki, urodziny, imieniny 
i każdą inną okazję. 

Prezent 
na Dzień 
Matki

199,90

249,90

Promocja

biblia  
W komiksie

PoleCamy JaKo PamiątKi PieRwSzeJ KomUnii ŚwięteJ
„Jestem Za życiem” 
braNsoletki obrońcóW życia

Próba 
srebra: 
925, 
waga: 
16 g
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Strony przygotował Henryk Bejda

„Boży doktorzy” w Ogólnym kalendarzu Rzymskim.        W a r d a p e t ,  ż n i w i a r z  i  s y b i l l a  z n a d  R e n u

cyny i  architektury. Został ka-
płanem, opatem, a  prawdopo-
dobnie także „wardapetą”, czyli 
filozofem-nauczycielem. Uzna-
wano go za mistrza życia kon-
templacyjnego. Tradycja gło si, że 
doznał mistycznej łaski ogląda-
nia oblicza Pańskiego i objawie-
nia Matki Bożej. Zmarł w  opinii 
świętości, a  jego grób stał się 

celem pielgrzymek i  miejscem 
cudów. 

Był nie tylko teologiem 
i  mistykiem, lecz także wiel-
kim poetą. „Zaszczepiłem osty 
grzechów / Na grządkach serca 
mego – / Obrodziły kąkolem”; 
„Zaiste, gdybym przemienił 
wszystką wodę morza / W  mo-
rze atramentu / I  rozpostarł 
pergamin / Na miarę tych pa-
stwisk i łanów, / I pociął na pió-
ra wszystkie zarośla trzcinowe, 
/ Przecie nawet i  wtedy / Nie 
zmieściłbym w  tym ogromie / 
Cząsteczki małej wszystkich nie-
prawości moich!”.

To fragment jego najwięk-
szego „cudu”, najgenialniejsze-
go z  wielu jego dzieł – Księgi 
śpiewów żałobliwych, literac-
ko-religijnego arcydzieła mó-
wiącego o  ludzkiej grzeszności, 
cierpieniu, Bożej łasce i miłosier-

w  sanktuarium na wiktorówkach 
nieopodal Rusinowej Polany obchodzo-
ny jest rok jubileuszowy 160-lecia obec-
ności matki bożej Jaworzyńskiej zwanej 
Królową tatr lub – po góralsku – Gaździ-
ną tater. opiekunami tego miejsca są do-
minikanie.

To było w 1860 albo 1861 r. (teraz ofi-
cjalnie podaje się tę drugą datę). Pewne-
go letniego wieczora 14-letnia uboga pa-
sterka Marysia Murzańska pasła owce na 
Rusinowej Polanie. W pewnym momencie 
spostrzegła, że na polanie... nie ma jej zwie-
rząt. Przestraszona, z  różańcem w  ręku, 
wybiegła z szałasu i we mgle, która zaczę-
ła spowijać Rusinową Polanę, rozpoczęła 
poszukiwanie stadka. Poszła w stronę lasu 
na Wiktorówkach. „Matko Boża, gdzie moje 
owieczki?” – pytała pochlipując.

Wówczas na jednym z  drzew zo-
baczyła jasność, a  w  niej piękną Panią. 
Marysia pozdrowiła ją i  po krótkiej wy-
mianie zdań otrzymała od „Jaśniejącej 
Pani” „jedną obietnicę i  trzy polecenia”. 
Obietnica dotyczyła konkretnej sytuacji, 
w  której się znalazła: miała natychmiast 
odnaleźć zwierzęta. I tak się stało. A jeśli 
chodzi o polecenia – Piękna Pani powie-
działa dziewczynce, że ma opuścić Po-

160 lat     temu popłynęło ku nom...
Orędzie gaździny    spod samiuśkich Tater

lanę Rusinową, bo w tym miejscu grożą 
jej pewne „duchowe niebezpieczeństwa”. 
Kolejne dwa polecenia stanowiły swo-
iste orędzie przekazane ubogiej paster-
ce. Matka Boża poleciła jej bowiem, by 
upominała ludzi, żeby nie grzeszyli i  by 
pokutowali za dawne winy. Jej słowa nie 
zostały wówczas dokładnie spisane, ale 
ich wymowa była jednoznaczna: „bez 
modlitwy świat  spotka  zagłada. mój 
Syn czeka na waszą modlitwę i cierpi, 
kiedy widzi, jak Go opuszczacie. Czy aż 
tak dużo od was wymaga? Proszę was 
tylko o modlitwę i pokutę za grzechy, 
bo nie wiecie, kiedy nadejdzie koniec”. 
Piękna Pani ostrzegła też, że górale utra-
cą pastwiska i lasy.

A potem... Marysia opowiedziała o tym, 
co ją spotkało, pasterzowi Wojciecho-
wi Łukaszczykowi, a  ten ks. Szymonowi 
Kossakiewiczowi. Relacja została spisana, 
a Łukaszczyk przybił do smreka (świerka), 
nad którym dziewczynka widziała Piękną 
Panią, obrazek Matki Bożej. Górale zaczęli 
wkrótce odwiedzać to niezwykłe miejsce, 
a w 1910 r. przybyła tam pierwsza zorgani-
zowana pielgrzymka. Wiele osób doznało 
tam nadzwyczajnych łask.

Dziś na miejscu objawienia stoi ka-
plica, w której szczególną czcią otaczana 
jest figurka Matki Bożej, słynnej już na 
całą Polskę Królowej Tatr. W ramach roku 
jubileuszowego figurka odwiedza teraz 
wszystkie parafie Podhala. Na 5 lipca za-
planowana została wielka uroczystość 
Matki Bożej Królowej Tatr. 

1539 r. przemawiał podczas 
uroczystości w  Granadzie. Mó-
wił o grzechu, pokorze i miłości 
bliźniego. Jego kazaniu przysłu-
chiwał się Jan Cidade. Wywarło 
na nim piorunujące wrażenie. 
Jeszcze w  kościele wybuchnął 
spazmatycznym płaczem. „Miło-
sierdzia, Boże mój, miłosierdzia!” 
– wykrzyknął. W  pogardzie dla 
samego siebie rzucał się na zie-

mię, walił głową w mur, wyrywał 
sobie brodę i  brwi. Wyznając 
głośno swoje grzechy, nurzał 
się w  bagnie, nawet dzieciom 
dawał sobą poniewierać. Rozdał 
wszystkie swoje pieniądze i po-
bożne książki, a  świeckie dzieła 
własnymi zębami rozszarpał na 
strzępy. Jak szaleniec biegał po 
mieście z  drewnianym krzyżem 
w  dłoni. Ten głęboki duchowy 
i  nerwowy wstrząs przyczynił 
się do rozpoznania życiowego 
powołania – służenia ubogim 
i  chorym przez miłość do Jezu-
sa Chrystusa. Tak narodził się św. 
Jan Boży – założyciel bonifratrów. 
Mało tego – po innym kazaniu 
Jana z  Avili wicekról Katalonii 
–  przyszły święty –  Franciszek 
Borgiasz wstąpił do jezuitów.

Żyjący w XVI w. Jan miał szla-
checkie oraz  żydowskie korze-
nie i  był gruntownie wykształ-

cony. Kiedy został misjonarzem 
ludowym, podejrzewano go 
o  głoszenie herezji i  dwa lata 
spędził w  więzieniu inkwizycji, 
ale ostatecznie został oczysz-
czony z zarzutów. Jako wybitny 
uczony napisał wiele dzieł o du-
chowym rozwoju. Był przyjacie-
lem, mentorem i duchowym do-
radcą zarówno ludzi prostych, 
jak i rzeszy świętych, m.in. Tere-
sy od Jezusa i  Ignacego Loyoli. 
Po śmierci nazwano go „messor”, 
czyli... „żniwiarz”. Doktorem Koś-
cioła ogłosił go Benedykt XVI 
w 2012 r.

Wspomnienie: 17 września
HilDeGaRDa z binGen,  

DziewiCa

Jest dziś doktorem Kościoła, 
ale „promotorem” jej „doktor-

skich rozpraw” był sam... Bóg! 
Nazywano ją „Sybillą znad Renu”. 

Była niemiecką opatką, bene-
dyktynką. Żyła na przełomie 
XI  i  XII w. i  do czasu, gdy skoń-
czyła „czterdzieści dwa lata i sie-
dem miesięcy”, niczym specjal-
nym się nie wyróżniała. Wtedy 
to – jak napisała – „rozwarły się 
niebiosa i  oślepiająca światłość 
niespotykanej jasności oblała 
cały mój umysł. I roznieciła ogień 

w  mym sercu i  piersi jak pło-
mień, nie paląc, lecz ogrzewając 
ciepłem... i raptem pojęłam zna-
czenie ksiąg, to jest psałterza, 
ewangelii i innych ksiąg Starego 
i Nowego Testamentu”. W czasie 
kolejnych widzeń Pan Bóg na-
kazał jej spisywać wszystko, co 
widzi i  słyszy. Zaowocowało to 
ostatecznie wieloma niezwy-
kłymi dziełami, w których Hilde-
garda przekazywała Kościołowi 
objawioną jej przez Boga wie-
dzę dotyczącą m.in. podstawo-
wych prawd i  tajemnic wiary, 
ich sensu, sakramentów świę-
tych itp. Stała się prawdziwym 
„omnibusem”, bo oprócz ksiąg 
teologicznych pisała również 
hymny i  kompozycje muzycz-
ne, prace naukowo-medyczne, 
przyrodnicze i... kosmologicz-
ne. Kores pondencyjnie doradza-
ła m.in. cesarzowi, papieżowi 

i królom, posiadała również dar 
jasnowidzenia i  uważana była 
powszechnie za prorokinię. Była 
promotorką medycyny natural-
nej i zdrowego stylu życia, zale-
cając świętą „discretio” – zdrowy 
umiar służący i  ciału, i  duszy, 
autorką pierwszego sztuczne-
go języka, tzw. lingua ignota. Po 
ukończeniu 62 lat „przymuszona 
przez Ducha Świętego” podró-
żowała do różnych niemieckich 
miast i  klasztorów, wygłaszając 
„kazania” do zakonnic, zakonni-
ków i wiernych świeckich (m.in. 
nakłaniała duchownych do mo-
ralnej odnowy, przestrzegała 
przed herezją katarów). Dokto-
rem Kościoła ogłosił ją w 2012 r. 
Benedykt XVI.

(fragment Księgi śpiewów 
żałobliwych, PIW, Warszawa 1990)

wspomnienia dowolne świę-
tych Grzegorza z nareku, Hilde-
gardy z bingen i Jana z avili zo-
stały wpisane do Ogólnego Ka-
lendarza Rzymskiego. to swoista 
papieska nobilitacja tych trojga 
najnowszych doktorów Kościo-
ła. Czy wiesz, kim byli i czym się 
zasłużyli?

Wspomnienie: 27 lutego
Święty  

GRzeGoRz z naReKU

Był Ormianinem i żył na prze-
łomie X i  XI w. na terenach, 

które wchodzą w skład obecnej 
wschodniej Turcji. Nazywano go 
„św. Augustynem Ormian”. Syn 
kapłana (później biskupa) ko-
ścioła ormiańskiego, jako młody 
chłopak, wraz z bratem, znalazł 
się w  monasterze w  Nareku, 
gdzie gruntownie zgłębił grekę, 
uczył się matematyki, medy-

dziu. Uważana za „syntezę ducha 
chrześcijaństwa wschodniego” 
jest świętą księgą Ormian. Była 
dla nich lekturą szkolną, uczo-
no się jej na pamięć i  do dziś 
jest w każdym niemal domu. Co 
więcej, lud uznawał, że ma ona 
uzdrawiającą moc. Sam autor 
pisał w  niej: „Ktokolwiek został 
porażon śmiertelną chorobą du-
szy, / Niechże odzyska zdrowie 
zanosząc wedle tej księgi / Mo-
dły o  powrót do życia do Boga 
żywego”. W 2015 r. papież Fran-
ciszek uznał Grzegorza z Nareku 
doktorem Kościoła. 

Wspomnienie: 10 maja
Święty  

Jan z aVili

Był już błyskotliwym, poru-
szającym sumienia kazno-

dzieją – apostołem hiszpańskiej 
Andaluzji – kiedy 20 stycznia 

błogosławiona bolesława 
maria lament – założycielka 
zgromadzenia Sióstr misjo-
narek Świętej Rodziny i  pa-
tronka archidiecezji białostoc-
kiej – w  75. rocznicę śmierci 
otrzymała niezwykły prezent: 
własne muzeum. muzeum 
poświęcone błogosławionej 
otwarte zostało w  jej biało-
stockim sanktuarium.

Muzeum utworzone zosta-
ło w  części sanktuarium przy-
legającej do kaplicy, w  której 
przechowywane są jej docze-
sne szczątki, i  zastąpiło znaj-
dującą się tam do tej pory 
izbę pamięci. „Powstała nowo-
czesna ekspozycja, na którą 
składają się cztery pomiesz-
czenia: sala z pamiątkami, cela 
zakonna, kaplica z  paramen-
tami pochodzącymi z  kaplicy, 
w której przez kilka lat modliła 
się błogosławiona, oraz kory-
tarz z  muzealnymi gablotami 
i planszami – czytamy na stro-
nie archidiecezji białostockiej. 
– W  muzeum można prześle-
dzić ścieżkę życia bł. Bolesławy 
– od rodzinnego Łowicza, aż 
po wyniesienie jej na ołtarze”. 
Znajdziemy tam jej osobiste 
rzeczy, pamiątki, fotografie. 

Swoistym „sercem” muzeum 
są: kaplica oraz odtworzo-
na cela s. Bolesławy, w  któ-
rej zmarła, z  jej oryginalnym 
łóżkiem (dotknięta paraliżem 
spędziła w  nim pięć ostatnich 
lat życia), biblioteczką i stołem.

Błogosławiona Bolesława 
była wielką „apostołką” i  orę-
downiczką jedności chrześci-
jan. Praca na rzecz powrotu 
prawosławnych do jedności 
z  Kościołem katolickim oraz 
umacnianie w  wierze katoli-
ków żyjących w  prawosław-
nym otoczeniu – takie dwa 
główne apostolsko-ekume-
niczne cele nakreśliła założo-
nemu przez siebie w  1905  r. 
w  Mohylewie na Białorusi 
zgromadzeniu.

W  tym roku, 5 czerwca 
przypada również 30. rocz-
nica beatyfikacji s. Bolesławy 
Lament dokonanej przez Jana 
Pawła II.

Bolesia ma 
muzeum

błogosławiony Carlo acutis (1991-2006) idzie 
jak burza. nie tak dawno – bo w  październiku 
2020  r. – odbyła się jego beatyfikacja, a  już jego 
kult szerzy się w  Polsce w  błyskawiczny sposób. 
Coraz więcej kościołów w  naszym kraju ma jego 
relikwie. w lutym dołączyła do nich katedra diece-
zji ełckiej – parafia pw. św. wojciecha biskupa i mę-
czennika w ełku.

Relikwie włoskiego nastolatka znajdują się również 
w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. 
Jana Pawła II w Toruniu, w  parafii pw. św.  Hieronima, 
w  Warszawie-Starej Miłosnej. Jego imię nadano Ora-
torium w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Becej-
łach na Suwalszczyźnie.

Błogosławiony Carlo Acutis był wielkim miłośnikiem 
Eucharystii, Matki Bożej i... komputerów. Tworzył strony 
internetowe (m.in. na temat cudów eucharystycznych), 
interesowało go niemal wszystko, co miało związek 
z  wiarą katolicką. Od Pierwszej Komunii Świętej naj-
ważniejszym punktem każdego dnia była dla niego Eu-
charystia, którą uważał za swoją „autostradę do nieba”; 
codziennie odmawiał różaniec. Wielkim wzorem był 
dla niego św. Franciszek z Asyżu. Wykorzystywał każdą 
okazję do ewangelizowania i  katechizowania innych, 
ratowania dusz osób żyjących i tych, którzy cierpieli już 
w  czyśćcu, pomagania potrzebującym. Zmarł na bia-
łaczkę w wieku 15 lat. Warto nadmienić, że miał polskie 
korzenie (jego babcia była Polką).     hb

31 marca – w  dniu jego śmierci 
–  w  Kalwarii Pacławskiej zainaugu-
rowany zostanie Rok ojca wenan-
tego. Dziś franciszkanin, przyjaciel 
św.  o.  maksymiliana marii Kolbego, 
jest już czcigodnym sługą bożym, 
a  do wyniesienia na ołtarze potrze-
buje już tylko uznania cudu.

„Nie silił się na czyny nadzwyczajne, 
ale te zwyczajne wykonywał nadzwy-
czajnie...” – pisał o nim św. Maksymilian 
Maria Kolbe. Zaprzyjaźnili się w  1912  r. 
i  spędzili ze sobą niewiele czasu, ale 
mimo to o. Wenanty wywarł na przy-
szłym świętym niezatarte wrażenie. 
Uważał go za jednego z najlepszych kle-
ryków. Po śmierci o. Wenantego święty 
szerzył jego kult i  uczynił go swoistym 
patronem „Rycerza Niepokalanej”.

Józef Katarzyniec (1889-1921) przy-
szedł na świat we wsi Obydów, leżącej 
na północny wschód od Lwowa. Był do-
brym i  pobożnym dzieckiem małorol-
nych wieśniaków. Pasąc krowy, modlił 
się na różańcu, śpiewał kościelne pieśni. 
Karcił siejących zgorszenie rówieśników 
i starszych, od dziecka chciał być bowiem 
księdzem. Wbrew jego pragnieniom ro-
dzice posłali go jednak do seminarium 
nauczycielskiego, ale jeszcze przed jego 
ukończeniem Wenanty zgłosił się do 
lwowskiego klasztoru franciszkanów. 
Przyjęto go dopiero po zdaniu matury. 
W  zakonie przyjął imię św. Wenantego, 
męczennika. Dał się poznać jako niezwy-
kle zdolny nowicjusz we Lwowie i  kle-
ryk w  Krakowie. Był skromny, zgodliwy 

Ojciec Wenanty katarzyniec
„mumią egipską”. Mimo tych docinków 
wszyscy cenili go i szanowali.

Po święceniach kapłańskich w  bazy-
lice św. Franciszka w  Krakowie 2 czerwca 
1914 r. pojechał do rodzinnej wsi, gdzie za-
stał go wybuch pierwszej wojny światowej 
i fala wojennych okrucieństw. Kiedy ludzie 
chcieli uciekać przed Moskalami, poradził 
im udać się na modlitwę do kościoła. „Pój-
dziemy wszyscy do nieba” – uspokajał lu-
dzi pytających, co będzie, gdy ich stamtąd 
wyciągną i pozabijają. Przeżyli i nazwali go 
„aniołem i pocieszycielem ludu”.

Trzy tygodnie później o. Wenanty 
przybył do Lwowa, gdzie dotarły już po-
głoski o jego... śmierci. Wysłano go wte-
dy do pracy jako wikary w  Czyszkach, 
a  po niespełna roku powierzono mu 
stanowisko magistra nowicjatu w klasz-
torze lwowskim. 

„Spalał się jak świeca”, wychowując 
zakonną młodzież, pomagając im w stu-
diach, gorliwie się modląc, pełniąc ofiar-
ną posługę w kościele i konfesjonale, gło-
sząc kazania i rekolekcje, pisząc artykuły 
do „Gazety Kościelnej”. Śpieszył z ducho-
wą posługą do lwowskich chorych, kalek, 
zarażonych, często do takich, do których 
nikt inny nie chciał iść, a Mszę Świętą – jak 
opowiadano – „odprawiał jak święty”.

Z powodu gruźlicy musiał wyjechać 
na wypoczynek najpierw do Hanaczo-
wa, a  potem do Kalwarii Pacławskiej. 
Niestety choroba posunęła się tak da-
lece, że 31 marca 1921 r. zmarł. Za jego 
wstawiennictwem wyproszono już wie-
le łask. Może któraś okaże się cudem...

i  bardzo uczynny, milczący i  poważny. 
Starał się jak najściślej przestrzegać za-
konnej reguły. Często oddawał się ado-
racji Najświętszego Sakramentu. Mimo 
chorych oczu dużo czytał, a  jeśli nie był 
w stanie, prosił współbraci, by pozwolili 
mu słuchać, jak oni na głos przerabiają 
seminaryjne lektury. Koledzy klerycy na-

zwali go „ostatnim z  Horeszków”, zamy-
kając w tym przezwisku wszystkie dobre 
i  śmieszne cechy Hrabiego – jednego 
z  bohaterów mickiewiczowskiego Pana 
Tadeusza. A  że „w  mowie był skąpy”, co 
bardziej złośliwi przezywali Wenantego... 

100 lat temu odszedł 
do domu Ojca...

„nie każdy może czynić 
rzeczy nadzwyczajne,  

ale każdy może spełniać 
swoje obowiązki”.

sł. Boży Wenanty Katarzyniec
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     odpowiedzi na pytania Czytelników

Papież Franciszek zauważa: „Na ho-
ryzoncie miłości (...) wyróżnia się 

również inna cnota, często zapominana 
w  obecnych czasach relacji burzliwych 
i  płytkich: czułość” (Amoris Laetitia 28). 
Ta cnota moralna, która jest postrze-
gana bardziej w  odniesieniu do relacji 
międzyosobowych, pomaga się zbliżyć 
do najsłabszych, szczególnie doświad-
czonych chorobą lub cierpieniem. Właś-
ciwy kierunek wyznaczonej przez nią 
drogi prowadzi z serca do rąk. 
Można zatem mówić nawet o „teologii 
czułości”, której trzema niezbędnymi 
elementami są: 
1.   „odczuwanie” – dobra teologia czu-

łości może przybliżyć miłość Boga, 
a  jest to możliwe, ponieważ ukazuje 
ona konkretną Osobę, którą objawia 
Duch Święty; 

2.  „piękno odczuwania, że jest się ko-
chanym przez Boga” – czułość pozwa-
la człowiekowi na lepsze zrozumienie 

i  przyjęcie miłosierdzia Bożego. Po-
zwala zrozumieć, że cokolwiek w ży-
ciu się wydarzy, możemy być pewni, 
że Bóg jest blisko. Oznacza też zaufa-
nie Bogu i mówienie Mu: „Jezu, ufam 
Tobie”. Czułość, którą Bóg pokazał 
człowiekowi, domaga się także pasji. 
Krzyż jest pieczęcią czułości Boga. 
Widzialne rany Jezusa są oknami, po-
przez które możemy zobaczyć Jego 
niewidzialną miłość; 

3.  „piękno odczuwania, że kocha się 
w imię Boże” – kiedy człowiek czuje się 
prawdziwie kochanym, odczuwa tak-
że, że sam może być nośnikiem miłoś-
ci. Człowiek, stworzony na Boży obraz 
i podobieństwo, także staje się zdolny 
do czułości. To pierwszy krok na dro-
dze przezwyciężenia pokusy skupie-
nia się w życiu wyłącznie na sobie, to 
szkoła wychodzenia z  egocentryzmu, 
który zagraża ludzkiej wolności. Czu-
łość Boga pozwala zrozumieć, że mi-

Rewolucja czułości 
Czym JeSt CzUłoŚć, o KtóReJ taK wiele na-

UCza PaPieŻ FRanCiSzeK, mówiąC, Że Dzi-
SiaJ, JaK niGDy wCzeŚnieJ, PotRzebUJemy 
RewolUCJi CzUłoŚCi, KtóRa naS oCali?

łość stanowi sens życia. W ten sposób 
zostajemy wezwani do dzielenia się ze 
światem miłością, którą otrzymaliśmy 
od Boga, aby pokazać ją w  Kościele, 
w rodzinie i w społeczeństwie. 

Teologia czułości jest, zdaniem Francisz-
ka, ukierunkowaną na służbę wspólno-
cie i staje się Słowem wcielonym. Zatem 
czułość jawi się nade wszystko jako spo-
sób życia, odpowiadający wzorowi uka-
zanemu światu przez samego Chrystusa. 
W takim rozumieniu czułość jest w pew-
nej mierze rewolucyjna, gdyż „prawdziwa 
wiara w  Syna Bożego, który przyjął cia-
ło, jest nieodłączna od daru z  siebie, od 
przynależności do wspólnoty, od służby, 
od pojednania z ciałem innych. Syn Boży 
przez swoje wcielenie zachęcił nas do re-
wolucji czułości” (Evangelii gaudium 88).
Na wzór św. Józefa także chrześcija-
nin został powołany do tego, aby być 

stróżem Jezusa w swoim życiu, a przez 
Niego stróżem drugiego człowieka 
i  całego stworzenia. Jest to wezwanie, 
które dotyka każdego człowieka, nie 
tylko chrześcijanina. Franciszek przy-
pomniał w  homilii inaugurującej swój 
pontyfikat: „Jest to opieka nad ludźmi, 
troszczenie się z miłością o wszystkich, 
każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby 
starsze, o tych, którzy są istotami najbar-
dziej kruchymi i  często znajdują się na 
obrzeżach naszych serc. To troska jed-
ni o  drugich w  rodzinie: małżonkowie 
wzajemnie opiekują się sobą, następnie 
jako rodzice troszczą się o dzieci, a z bie-
giem czasu dzieci stają się opiekunami 
rodziców. To szczere przeżywanie przy-
jaźni, będących wzajemną opieką nad 
sobą w zaufaniu, w szacunku i w dobru” 
(19.03.2013).

Ks. Leszek Smoliński

Pozwólcie 
dzieciom 
p r z y c h o -

dzić... na pogrze-
by. Postulat, na 
pierwszy rzut 
oka wydaje się 
dziwaczny. Po-
zwolą Państwo, 
że się wytłuma-
czę. Księża coraz częściej zwracają uwagę –  i  to 
obserwacje nie tylko z czasów pandemii – na brak 
obecności dzieci w czasie pogrzebów ich babć czy 
dziadków. W pierwszej chwili można uznać, że to 
bardzo rozsądne, oszczędzić dziecku mówienia 
o śmierci czy widoku łez i smutku, który towarzy-
szy chociażby ich rodzicom żegnającym swoich 
bliskich. To naturalne, że chcielibyśmy zapewnić 
dzieciom szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo. One 
jednak życia – z jego blaskami i cieniami – a tak-
że radzenia sobie z sytuacjami trudnymi uczą się 
od nas. Nie odmawiajmy im prawa do uczestnic-
twa w naszych radościach i smutkach. Niezwykle 
ważna jest tutaj także rozmowa dostosowana do 
wieku dziecka. W  innym wypadku coraz więcej 
i  głośniej przyjdzie nam narzekać na infantylne 
pokolenia, które późno dorastają. W końcu ciężko 
jest się rozwijać w szczelnie zamkniętej kuli, gdzie 
nie ma trudnych tematów i nie widać, jak rodzice 
radzą sobie z problemami. 
Oczywiście, grupa maluchów biegająca po całym 
kościele w  czasie pogrzebu to nie jest dobry po-
mysł. Ale kryterium „jak nasze dziecko zachowuje 
się w kościele” to co innego niż „jest na to za mały, 
po co mu to”. 

Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew

y

bie, że na Wielkim Piątku nic się nie 
skończyło. Po piątku była jeszcze so-
bota (czas ciszy i  oczekiwania) i  nie-
dziela: Niedziela Zmartwychwstania. 

Przeżywamy więc te bolesne ta-
jemnice z życia Jezusa ze świadomoś-
cią, że po męce i  śmierci ostatecznie 
przychodzi czas radości i triumfu. Wła-
śnie dlatego przeżywamy Wielki Post 
jako czas wielkiej nadziei. 

Może zabrzmi to dziwnie, ale 
chciałbym, abyśmy na chwilę od-
wrócili wzrok od Jezusa i  popatrzyli 
w  nieco inną stronę. Byśmy spojrzeli 
na tych naszych braci i  siostry, któ-
rzy – może gdzieś bardzo blisko nas 
– przeżywają swoją drogę krzyżową. 
Nie brakuje przecież wokół nas ta-
kich, którzy dźwigają różnego rodzaju 
krzyże – także, a może przede wszyst-
kim – krzyż własnej niewiary. Ostat-
nie wydarzenia w Polsce i na świecie 
uświadamiają nam to, jak wielu w dzi-

Wielki Post powoli dobiega 
końca. Przez ostatnie tygo-
dnie uczestniczyliśmy w dro-

gach krzyżowych i w gorzkich żalach. 
Wielu z nas wsłuchiwało się w kazania 
pasyjne i brało udział w rekolekcjach 
wielkopostnych. Bez wątpienia był 
to czas głębokiej refleksji, czas smut-
ku, może nawet łez. Bo trudno się nie 
smucić, kiedy przychodzi nam po raz 
kolejny rozpamiętywać to wszystko, 
co dwa tysiące lat temu przecierpiał 
nasz Zbawiciel. Trudno się nie smucić 
na myśl o  tym okrucieństwie, jakie 
Go wtedy spotkało. Smutek jest tym 
większy, że On wycierpiał to wszystko 
dla nas. Cierpiał dla mnie i dla Ciebie 
z miłości. 

W naszych rozważaniach nie moż-
na się jednak zatrzymywać tylko na 
Ogrodzie Getsemani i  na Golgocie. 
Trzeba pójść trochę dalej, aż do mo-
mentu, w  którym uświadomimy so-

siejszych czasach jest prześladowców 
Jezusa. Jezus wciąż cierpi, wciąż jest 
raniony i zabijany. Choćby w klinikach 
aborcyjnych. Miłość wciąż jest nieko-
chana. Nie zmienia to jednak faktu, że 
Jezus zwyciężył śmierć. Mamy więc 
prawo do tej nadziei. Ale czy taka 
sama nadzieja towarzyszy nam, gdy 
widzimy tych naszych bliźnich, któ-
rzy ani z Bogiem, ani z Kościołem nie 
chcą mieć już nic wspólnego? Śmierć 
Jezusa zakończyła się szczęśliwie po-
wstaniem z martwych. A jak zakończy 
się ziemska wędrówka tych, którzy 
wybierają życie bez Boga? Dlatego 
nie śmierć Chrystusa winna napawać 
nas dziś największym bólem i  smut-
kiem – Jezus przecież żyje!!! – ale to, 
że tak często bezczynnie przygląda-
my się, jak nasi braci i siostry zbliżają 
się w  stronę wiecznego potępienia. 
Bo łatwo jest pójść do kościoła na dro-
gę krzyżową, łatwo jest się roztkliwiać 
nad męką i  śmiercią Jezusa. O  wiele 
trudniej jest zobaczyć obok człowie-
ka potrzebującego modlitwy, nasze-
go świadectwa, rozmowy. Wokół nas 
jest cała niezliczona rzesza ewange-
licznych setników, którzy potrzebują 
właśnie mnie i Ciebie, żeby móc wró-
cić do wiary i powiedzieć: Prawdziwie, 
ten był Synem Bożym. Komu ostatnio 
pomogłem znaleźć drogę do Jezusa?

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

aPoStołKa aPoStołów
Być może nie jest najistot-

niejsze, czy znana z kart Ewan-
gelii Maria z  Magdali, Maria 
Magdalena, jest tożsama z  Ma-
rią, siostrą Marty i  Łazarza oraz 
„z  kobietą, która w  domu fary-
zeusza Szymona namaściła sto-
py Jezusa wonnym olejkiem”.

Ważne i  pewne jest to, „że 
należała ona do grupy uczniów 
Jezusa, i że towarzyszyła Mu aż 
po krzyż, oraz że w  ogrodzie, 
gdzie znajdował się grób Jezu-
sa, była pierwszym świadkiem 
Bożego miłosierdzia. Ewangelia 
według św. Jana podaje, że Ma-
ria Magdalena płakała, ponie-
waż nie zastała w  grobie ciała 
Pana (por. J 20,11); Jezus okazał 
jej miłosierdzie, pozwalając się 
rozpoznać jako Mistrz i  zamie-
niając jej łzy w wielkanocną ra-
dość. (...). Maria Magdalena wła-
śnie dlatego, że była naocznym 
świadkiem zmartwychwstałego 
Chrystusa, była również pierw-
szą osobą, która dała o  tym 
świadectwo wobec apostołów. 
Wypełniła w ten sposób polece-
nie Zmartwychwstałego: «Udaj 
się do moich braci i  powiedz 
im... Poszła Maria Magdalena 
oznajmiając uczniom: «Widzia-
łam Pana i  to mi powiedział» 
(J 20,17-18). W  taki oto sposób 
staje się (...) zwiastunką dobrej 
nowiny o  zmartwychwstaniu 
Pana, lub jak mówili Raban 
Maur i  św. Tomasz z  Akwinu 
«apostolorum apostola», po-
nieważ ogłasza apostołom to, 
co oni sami będą później głosili 
całemu światu”.

Z  tego względu, na życze-
nie Ojca Świętego Franciszka, 
w  2016 r. „obchód św. Marii 
Magdaleny, dotąd Wspomnie-
nie obowiązkowe, został pod-
niesiony do rangi Święta”.

maRia maGDalena 
w PRowanSJi?

Zgodnie z tradycją, niedługo 
po wniebowstąpieniu Chrystu-
sa Maria Magdalena wraz z gru-
pą chrześcijan (był wśród nich 
m.in. Łazarz, jego siostra Mar-
ta, Maria Kelofasowa i  Salome) 

zostali zmuszeni 
do opuszczenia 
Palestyny z  powo-
du prześladowań 
i przez Morze Śród-
ziemne dotarli do 
wybrzeża współ-
czesnej Francji. 
A  dokładnie wylą-

dowali w Les Saintes-Maries-de
-la-Mer. Maria Magdalena towa-
rzyszyła Łazarzowi do Marsylii, 
a potem udała się dalej, w górę 
rzeki Huvaune do serca skaliste-
go Masywu La Sainte-Baume. 
Zachwycona urokiem i  spoko-
jem tego miejsca, postanowiła 
tam osiąść. Ostatnie 30  lat ży-
cia spędziła w  samotności na 
żarliwej modlitwie, radosnej 
pokucie i  kontemplacji w  gro-
cie, która dziś nosi jej imię. Tuż 
przed śmiercią opuściła swą 
pustelnię i  zeszła w  dolinę, by 
z  rąk św. Maksymina, biskupa, 
innego z  uczniów Jezusa przy-
byłych z  Palestyny, przyjąć Ko-
munię Świętą i  przygotować 
się do drugiego spotkania ze 
Zmartwychwstałym. Maksymin 
miał pochować Marię Magda-
lenę w  mieście, które dziś nosi 
jego imię.

Saint-maXimim
Z  biegiem lat zatarła się 

pamięć o  miejscu pochówku 
świętej. W  1279 r. nakazane 
przez hrabiego Prowansji Karo-
la II Andegaweńskiego poszu-
kiwania grobu Marii Magdale-
ny w   Saint-Maximin, odległym 
od Groty św. Marii Magdaleny 
o  25 km, zakończyły się sukce-
sem. Hrabia wraz z ówczesnym 
papieżem Bonifacym VIII po-
wierzył opiekę nad tworzącym 
się sanktuarium dominikanom. 
Na grobie św. Marii Magdale-
ny, uchodzącym za „trzeci grób 
chrześcijaństwa” (po Grobie 
Pańskim w Jerozolimie i grobie 
św. Piotra w Rzymie), wzniesio-
no okazały kościół w  stylu go-
tyku prowansalskiego, cel coraz 
liczniejszych pielgrzymek. 

ReliKwie
W XIII w. odnaleziono docze-

sne szczątki św. Marii Magdale-
ny, w szczególności jej czaszkę, 
które w  VIII w. zostały ukryte 
z obawy przed Saracenami. 

Żywy już wówczas kult Marii 
Magdaleny nabrał nowego dy-
namizmu. Piękny, bogato zdo-
biony relikwiarz został znisz-
czony i  rozgrabiony podczas 

rewolucji francuskiej, zaś reli-
kwie sprofanowano. Zakrystian 
Bastide zdołał zabrać i przecho-
wać czaszkę świętej, zaś rodziny 
z Saint Maximin – inne należące 
do niej kości. Dziś możemy się 
pomodlić przed relikwiarzem 
umieszczonym w  krypcie ba-
zyliki, wykonanym ze złocone-
go brązu pod koniec XIX w., na 
podstawie pieczołowicie zacho-
wanego rysunku dawnego reli-
kwiarza.

Pod dobrze widoczną czasz-
ką, w  kryształowej tubie znaj-
duje się relikwia nazywana 
„Noli me tangere”. Ten niena-
ruszony kawałek skóry z  czoła 

ponad lewą brwią oddzielił się 
od czaszki w  XVIII w. Zgodnie 
z  powszechnym przekonaniem 
właśnie w tym miejscu Chrystus 
dotknął głowy Marii Magdaleny 
w dniu zmartwychwstania.

Co ciekawe, w oparciu o reli-
kwie przechowywane i czczone 
w  Saint-Maximin, naukowcom 
udało się odtworzyć twarz tej 
tajemniczej kobiety. Wyniki ba-
dań zleconych przez diecezję 
Fréjus-Toulon podane do wia-
domości publicznej w  grudniu 
2019 r. zostały przyjęte z  wiel-
kim zainteresowaniem i  wzru-
szeniem. Okazało się, że należa-
ła do typu „śródziemnomorskie-
go gracylnego” i miała ok. 50 lat. 

„DRoGa PoCieSzenia”
Apostołka Apostołów wiel-

ką miłością i całkowitym odda-
niem odpowiedziała na oka-
zane jej przez Jezusa miłosier-
dzie. Zapewne to właśnie jej 
nawrócenie i  radykalny wybór 
Jezusa zmusza do zastanowie-
nia i  inspiruje również dzisiaj. 
I tak na przykład w Grocie Marii 
Magdaleny widzimy biały krzyż 
otoczony tabliczkami, na któ-
rych wyryto imiona i  daty. To 
element „Drogi pocieszenia”.

Wszystko zaczęło się przed 
około dziesięciu laty. Twórcami 
„Drogi pocieszenia” są Stowa-
rzyszenie Matka Miłosierdzia 

(które na wszelkie sposoby 
pomaga osobom mającym do 
czynienia z  problemem abor-
cji) i  ówczesny przeor domi-
nikanów w  La Sainte-Baume, 
a obecnie arcybiskup Martyniki 
David Macaire OP. Ideą prze-
wodnią, opartą na nauczaniu 
św. Jana Pawła II i Ojca Świętego 
Franciszka, jest stworzenie miej-
sca godnego upamiętnienia 
dzieci, którym nie dane było się 
urodzić czy to w wyniku aborcji, 
czy poronienia, i które pozosta-
ły bez pogrzebu i mogiły.

„Droga pocieszenia” to za-
tem przede wszystkim piel-
grzymka wewnętrzna, podczas 
której osoby zranione w  swym 

macierzyństwie i  ojcostwie 
mogą wyrazić swoje cierpienie 
i  spotkać się z  Bogiem, który 
pragnie je przygarnąć do sie-
bie, pocieszyć, przebaczyć im 
i przywrócić nadzieję. To możli-
wość spotkania się z Jego miło-
sierdziem.

Wchodząc na „drogę pocie-
szenia” duchowo – a w La Sainte-
-Baume także fizycznie, na wspi-
nający się w  górę szlak między 
Kalwarią a Grotą, wzdłuż którego 
znajdują się teksty specjalnie do-
branych medytacji – matki i  oj-
cowie, wspierani przez członków 
stowarzyszenia i  dominikanów, 
mogą w sposób naturalny i pełen 
nadziei nawiązać relację ze swym 
dzieckiem. Znakiem odbudowu-
jącym i  leczącym ową zranioną 
relację jest umieszczenie tablicz-
ki z datą i imieniem dziecka przy 
krzyżu w Grocie, gdzie przez lata 
pokutowała i modliła się św. Ma-
ria Magdalena.

Do św. Marii Magdaleny 
w  Saint-Maximin i  La Sain-
te-Baume pielgrzymowali tak 
możni tego świata, królowie, 
książęta, papieże, biskupi, zna-
ni i nieznani, jak i prości ludzie, 
z  ufnością i  nadzieją szukając 
wsparcia, zrozumienia, rady, po-
ciechy, sił za wstawiennictwem 
tej, której dane było spotkać 
Zmartwychwstałego. Błogosła-
wiony (a wkrótce święty!) Karol 
de Foucauld pielgrzymował do 
Groty trzykrotnie, w  tym nie-
długo po przyjęciu święceń ka-
płańskich, a św. Marię Magdale-
nę nazywał „swoją matką”.

Obyśmy mogli wkrótce wy-
ruszyć w ślad za nim ścieżką na-
wrócenia w górę, przez prastary 
las, aż do Groty, na spotkanie 
z miłosiernym Zbawcą.

moDlitwa Do Św. maRii 
maGDaleny

Boże, Twój Syn wybrał Marię 
Magdalenę na pierwszą zwia-
stunkę wielkanocnej radości, 
spraw, abyśmy za jej wstawien-
nictwem i  przykładem głosili 
Chrystusa zmartwychwstałego 
i  oglądali Go w  Twojej chwale. 
Który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. (Kolekta ze święta Marii 
Mgdaleny).

Opracował Piotr Rak
Cytaty w artykule pochodzą z: Apostołka 

Apostołów, dokument Stolicy Apostolskiej 
z 2016 r., Arthur Roche, Arcybiskup Sekretarz Kon-
gregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

weronika 
KostrzewaJezus żyje

a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, 
z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw 

niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, 
rzekł: «istotnie, ten człowiek był Synem bożym».  

ewangelia  
wg św. marka 15,38-39

Prowansalska pustelnia św. Marii Magdaleny

Relikwiarz
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Poranek Zmartwychwstania, mal. Edward Burne-Jones



Dzieci pracują nosząc cegły.

Sytuacja ludności na Madagaskarze, tragiczna już 
wcześniej, podczas pandemii jeszcze się pogorszyła. 
Przymusowa izolacja często oznaczała utratę pracy 
i jedynego źródła utrzymania. Wiele dzieci z powodu 
kryzysu musiało przerwać naukę w szkole, by poma-
gać rodzicom w pracy w polu. 

Na Madagaskarze zresztą normą jest, że dzieci pracu-
ją. Często zatrudniają się w takich miejscach jak ka-
mieniołomy, podejmują się prania ubrań czy zbierania 
butelek. Dziennie otrzymują za to zapłatę w wysoko-
ści około 1 zł, niekiedy pracują jedynie za jedzenie. 
Rodziców nie stać na podstawowe leki czy jedzenie...

Nie chcą jałmużny
W  tym regionie świata 30% dzieci cierpi na niedoży-
wienie. Wielu rodzinom nie wystarcza ryżu, który jest 
głównym, a często jedynym składnikiem ich diety, na 
choćby jeden posiłek każdego dnia. 

Co to oznacza w praktyce? Że dzieci zabijają choro-
by, z których w Europie wyszłyby w ciągu kilku dni 
bez szwanku. Dla organizmu, który nie przyjmuje 
odpowiedniej ilości kalorii i witamin, śmiertelna jest 
najzwyklejsza biegunka czy choroby pasożytnicze. 

Wielu jest także bezdomnych, mieszkających w bara-
kach i śpiących na straganach dzieci, lub całych rodzin, 
które przeniosły się do miasta w poszukiwaniu pracy, 
po stracie domu na skutek powodzi lub wysiedlenia. 
Ludzie na Madagaskarze nie chcą jałmużny, wolą pra-
cę. Tę jednak ciężko znaleźć lub jest nisko płatna.

Proste trudne pytania
Czy wyobrażamy sobie, by nasze dzieci nie jadły co-
dziennie? By umierały z powodu chorób, które z ła-
twością da się wyleczyć lub im zapobiec? To proste py-
tania, może nawet banalne. Zazwyczaj wobec takich 
informacji przechodzimy obojętnie, zakładamy, że nie 
mamy na to wpływu. To nie prawda.

Mamy na to wpływ
Często mówimy sobie, że wszystkich nie uratujemy. A jed-
nak możemy uratować wielu. To zależy wyłącznie od nas.

Na Madagaskarze 10 kg warzyw kosztuje  30 zł. To tyle, 
ile miesięcznie płaci się za Netflix. Worek 60 kg ryżu, 
podstawowego pokarmu mieszkańców, to 130 zł. Doży-
wianie przez cały rok 1508 dzieci to koszt 405 470 zł. 
Obiad zjedzony w naszej stołówce w Mampikony to 
dla nich często jedyny ciepły posiłek w ciągu całego 
dnia. Najbiedniejszym przekazywana jest żywność 
do domu.

Wzajemna pomoc
Tak, pandemia wywróciła nasz świat do góry nogami. 
Jeśli jednak spróbowalibyśmy znaleźć jakieś pozytyw-
ne aspekty ostatnich miesięcy, to zdaje się, że ten czas 
skłonił nas do refleksji. Być może to nasze wspólne, 
ogólnoświatowe doświadczenie jest impulsem, który 
pozwoli nam wszystko przewartościować i spojrzeć 
na problemy w odpowiedniej skali. Być może udo-
wodni, jak istotna w tym szaleństwie

By pomóc, 
szukaj koperty 

wewnątrz 
numeru!
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Pomoc, która działa 
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki 
oraz poprawa warunków ich życia. Fundacja do tej pory 
wsparła ponad 200 projektów charytatywnych w Afryce. 
Ul. Krowoderska 24/3, 31–142 Kraków, tel. 12 357 65 26,
12 357 62 00 w godz. 8–18. 
Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 – wpisz 
w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki” lub 
wejdź na stronę www.pomocafryce.pl dowiedz się więcej 
i wpłać  przez internet.

Przekaż 1 % podatku:  KRS 0000415325

USŁYSZELI, ŻE U NAS 
DOSTANĄ JEŚĆ...
NATA I JEGO DWÓCH STARSZYCH BRACI PRZYSZLI POD STOŁÓW-
KĘ W MAMPIKONY, GDZIE POLSCY MISJONARZE CODZIENNIE 
KARMIĄ 500 DZIECI. BYLI BRUDNI, ZMĘCZENI I GŁODNI. ICH 
TATA NIE ŻYJE. NIE MAJĄ NIC: ANI POLA, ANI DOMU. CZĘSTO 
ŚPIĄ POD DRZEWEM MANGOWCA W OKOLICY POLA, NA KTÓ-
RYM MAMIE AKURAT UDAŁO SIĘ ZNALEŹĆ PRACĘ. DWOJE STAR-
SZYCH CHŁOPCÓW PRACUJE Z MAMĄ. USŁYSZELI, ŻE U NAS 
DZIECI DOSTAJĄ JEŚĆ – MÓWI O. DARIUSZ MARUT. — PRZYSZLI.

Materiał sponsorowany



„mocą Chrystusowej władzy udzielo-
nej Piotrowi i  jego następcom, w komu-
nii z  biskupami Kościoła katolickiego, 
potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne 
zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest 
zawsze aktem głęboko niemoralnym (...)”.

„Świadoma i dobrowolna decyzja pozba-
wienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest 
zawsze złem z moralnego punktu widzenia 
i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, 
ani jako środek do dobrego celu. Jest to bo-

wiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, 
co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt 
sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. 
«Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, 
czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, 
nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się do-
magać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego 
lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bez-
pośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie 
ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać»” (EV, 57).

„Tak więc w  przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedli-
wego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i euta-
nazję, nie wolno się nigdy do niego stosować «ani uczestniczyć 
w  kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, 
ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu»” (EV, 73). 

Tak w encyklice Evangelium Vitae pisał i nauczał nasz umiłowany 
rodak św. Jan Paweł II. A on przecież dobrze wiedział, co mówi!

czy już zapomnieliśmy?

Stronę przygotował Henryk Bejda

Święty Juda Tadeusz był krewnym 
samego Chrystusa, Jego uczniem 

i  apostołem. Po wniebowstąpieniu 
Jezusa Juda miał zawieźć królowi 
Edessy Abgarowi V płótno z odbiciem 
twarzy (lub całego ciała) Zbawiciela. 
Dotknięty wizerunkiem Chrystusa 
(lub też – według innych źródeł – li-
stem Jezusa, będącym odpowiedzią 
na list Abgara) król, który był chory 
na trąd, został uzdrowiony i  przyjął 
wiarę chrześcijańską. Po wielu latach 
apostolskiej pracy Juda poniósł mę-
czeńską śmierć. Sławę orędownika 
w  sprawach trudnych i  po ludzku 
beznadziejnych zyskał najprawdopo-

gdy gaśnie nadzieja,  
zwróć się do św. Judy Tadeusza

Jeśli trafisz do nieba...
Otrzymasz niebywałe dary!

dobniej dzięki 
św.  Brygidzie 
Sz wedzk iej. 
Podczas do-
z n a w a n y c h 
przez nią ob-
jawień sam 
Zbawiciel po-
lecił jej bowiem, aby z wielką ufnoś-
cią zwracała się do tego świętego. 
Wielkim czcicielem świętego był 
także św. Bernard z  Clairvaux. Za 
jego przyczyną modlą się też ludzie 
doświadczający ciężkiego strapie-
nia, niemający już nadziei na niczyją 
pomoc.. 

NoWENNA Do śW. JuDy TADEuSzA  
W zupEłNiE bEzNADziEJNyCh pRzypADkACh

„Należy odmawiać ją jako modlitwę przez 9 dni. Pamiętajmy jednak, żeby 
modlitwa była pełna ufności i uległości, tak jak odmawiał ją Pan Jezus: «Jednak 
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» (Łk 22,42). Bóg bowiem najlepiej 
wie, czego nam potrzeba do zbawienia naszej duszy i hojnie nas tym obdarza, 
gdy tylko Go poprosimy” – czytamy na stronie internetowej ordo.pallotyni.pl, 
gdzie znaleźliśmy tę krótką nowennę.

Aby Najświętsze Serce Jezusa było czczone modlitwą i miłością w każ-
dym tabernakulum aż do końca czasów. Amen.

Aby Najświętsze Serce Jezusa było otoczone chwałą i wspaniałością teraz 
i na wieki. Amen.

Święty Judo Tadeuszu, poproś za nami, wysłuchaj naszej prośby. Amen.
Niech będzie błogosławione Najświętsze Serce Jezusa.
Niech będzie błogosławione Niepokalane Serce Maryi.
Niech będzie błogosławiony św. Juda Tadeusz na całym świecie i w wieczności.
Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

twoja dusza zaży-
wać będzie „niebiańskiej 
szczęśliwości”, a  ciało 
zostanie przemienione! 
oto co słudze bożej marii 
z agredy zdradziła na ten 
temat sama maryja – naj-
świętsza Królowa niebios:

„Moja córko! Dary du-
szy zażywającej niebiań-
skiej szczęśliwości pole-
gają na oglądaniu i  po-
siadaniu boga i  raczeniu 
się tym najwyższym Do-
brem. natomiast darami 
Przemienionego Ciała są: 
jasność, niepodleganie 
cierpieniom, delikatność 
i  zwinność. Powinnaś wie-
dzieć, że każdy dobry uczy-
nek, który człowiek spełni 
w  stanie łaski uświęcającej, 
pomnaża w  odpowiedni 
sposób każdy z tych darów, 
chociażby ten dobry uczy-
nek nie był niczym więcej 
jak podniesieniem słom-
ki lub podaniem szklanki 
wody z  miłości ku Bogu. 
Dzięki każdemu z  takich 
uczynków, chociażby nie-
znacznych samych w  so-
bie, człowiek po wejściu do 
niebiańskiej szczęśliwości 
zyskuje jasność przewyż-

szającą jasność wielu słów. 
Przemienione Ciało nie 
będzie podlegało cierpie-
niom, nie zazna rozkła-
du ani zgnilizny. Dzięki 
uzyskanej delikatności 
człowiek uzyska władzę 
przenikania przez wszyst-
kie przeszkody. na mocy 
daru zwinności będzie po-
ruszał się lżej i szybciej od 
ptaków i  wiatru. wszyst-
kie te dary ciała wynikają 
z  darów duszy, a  każdy 
człowiek sprawiedliwy 
w  oglądaniu bóstwa od-
bierze w nagrodę większą 
jasność i lepsze zrozumie-
nie boskich przymiotów 
i  doskonałości, aniżeli 
posiadali je kiedykolwiek 
wszyscy uczeni w  Piśmie 
i mędrcy Kościoła w swym 
życiu na ziemi. Pomnożo-
ny będzie również dar po-
siadania boga, albowiem 
sprawiedliwi zdobędą 
pewność i  spokój, który 
cenniejszy jest niż wszyst-
kie doczesne majątki, 
uciechy i  radości. trzecim 
darem udzielonym spra-
wiedliwej duszy jest dar 
radowania się istotą bo-
ską. Za każdy dobry uczy-

nek spełniony z  miłości ku 
Bogu sprawiedliwi otrzy-
mają takie dary i  dostąpią 
takiej rozkoszy, jakiej nie 
można porównać z  niczym 
co istnieje na ziemi”.

Czyńmy zatem dobre 
uczynki, póki jeszcze żyje-
my. Warto!

 Cytat za: Maria z Agredy, 
Mistyczne Miasto Boże, 

Michalineum, Warszawa
-Struga 1998, s. 266

Samorządy Poronina, bukowiny ta-
trzańskiej oraz dominikanie ogłosili ogól-
nopolski konkurs literacki i  plastyczny 
organizowany dla uczczenia 160. rocznicy 
objawień matki bożej Jaworzyńskiej Kró-
lowej tatr na wiktorówkach. 

Trzeba napisać wiersz, modlitwę, tekst 
pieśni religijnej lub wykonać pracę plastycz-
ną. Tematem wszystkich tych prac ma być 
Matka Boża Jaworzyńska.

Konkurs adresowany jest „do wszystkich 
osób, które chcą się podzielić swoimi przeży-
ciami związanymi z pobytem w sanktuarium 
na Wiktorówkach”. Należy się jednak pośpie-
szyć, bowiem termin nadsyłania prac upływa 
15 kwietnia.

Informacje o  konkursie, regulamin oraz 
wszystkie potrzebne pliki znaleźć można 
na stronie internetowej: www.poronin.pl/
dla-turysty/samorzad/aktualnosci/2021/
ogolnopolski-konkurs-literacki-oraz-pla-
styczny-quot-tys-po-bogu-najwieksza-po-
ciecha-quot .

kochasz góry  
i królową Tatr? 
Byłeś na Wiktorówkach?
Wypisz, wymaluj... gaździnę Tatr!
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lniegdyś wielu ludzi pisało J.m.J., J+m+J 

lub JmJ w  nagłówku każdej zapisywanej 
kartki papieru, na początku każdego nowe-
go zeszytu, listu lub pisanego przez siebie 
tekstu. Co oznaczają te trzy litery? 

„W  czasie, gdy chodziłem jeszcze do 
pierwszej klasy, pewna dobra siostra zasuge-
rowała nam, abyśmy na górze każdej strony 
zapisywali inicjały J.M.J., które oznaczały od-
danie Jezusowi, Maryi, Józefowi – wspominał 
kandydat na ołtarze i  „telewizyjna gwiazda” 
abp Fulton J. Sheen. – W swoim życiu zapisa-
łem dziesiątki tysięcy stron. Nie sądzę, żebym 
kiedykolwiek przyłożył ołówek lub długopis 
do papieru, jeśli wcześniej nie umieściłem na 
mojej pracy tego znaku zawierzenia. Robiłem 
to automatycznie nawet wtedy, gdy podczas 
prowadzenia programu telewizyjnego zapisy-
wałem coś na tablicy. Wtedy był to już nawyk, 
coś, co robiłem niemal nieświadomie”.

Może warto by było powrócić do tej chwa-
lebnej tradycji i – naśladując wielkiego hierarchę 
– pisać trzy literki JMJ w zeszytach, na kartkach 
a także w e-mailach? To byłby taki nasz akt zawie-
rzenia, a jednocześnie prosty i skuteczny sposób 
ewangelizowania innych. Niektórzy już to robią. 

cytat za: abp Fulton J. Sheen, Skarb w gli-
nianym naczyniu. Autobiografia, Esprit, 

Kraków 2020, s. 429

Ten konkurs jest dla ciebie!

J.M.J.
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