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

Adorujmy PAnA
KłAmstwA i mAniPulAcje były 

fundAmentem legAlizAcji Aborcji

Rozmowa z Wojciechem Ziębą,  
prezesem Polskiego Stowarzyszenia 

Obrońców Życia Człowieka

40. rocznicA zAmAchu  
nA jAnA PAwłA ii
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Wyrok na 
nieWinnych

Zobacz w internecie  na:  

www.film.dobrenowiny.pl

Zrobiono wiele, by ten film nie powstał. Twórcy, by uniknąć kolejnych represji, kończyli 
dzieło w konspiracji, pod fałszywym tytułem. To drugi po Nieplanowanych film w ostatnich 

miesiącach, który nie pasuje do ideologicznych standardów Hollywood, za co spotyka się 
z dyskryminacją i próbą blokady. Czy jest lepsza rekomendacja, żeby go zobaczyć?
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      Drodzy Czytelnicy! 

Trzymacie w  rękach 
kolejny numer „Do-

brych Nowin” –  dla 
mnie szczegól-

ny. Już na samym 
początku przypominamy w  nim dzień 
13  maja 1981 r. – dzień zamachu na 
Jana Pawła II, ale także szczególnej in-
terwencji Matki Bożej Fatimskiej. Pra-
gnę również zwrócić uwagę na teksty 
polecające film Wyrok na niewinnych. 
W czasie, gdy także w naszej Ojczyźnie 
atakuje się życie, obnaża on kłamstwa 
aborcjonistów, pokazuje ich manipula-
cje i metody, którymi działają. Ten film 
powinien obejrzeć każdy! 

Za nami piękny czas Wielkanocy 
i  Święta Bożego Miłosierdzia. Teraz 
czekamy na maj i nabożeństwa majo-
we. My w redakcji bierzemy się do pra-
cy nad kolejnym numerem „Dobrych 
Nowin”, a Was prosimy o pomoc – i tę 
duchową, czyli modlitwę, i tę material-
ną. To dzięki środkom, które co miesiąc 
spływają na nasze konto, możemy wy-
dawać kolejne numery naszej gazety.

Słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat 
i  głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu!” (Mk 16,15) są wciąż aktualne!.

Małgorzata Pabis

wydAwcA:

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

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

biuro reKlAmy: 
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
fundrAising i zAmówieniA gAzety:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

Stowarzyszenie Rafael

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.

TajemniCe 13 maja 1981 R.
Rankiem 13 maja 1981 r. Jan 

Paweł II odprawił Mszę Świętą 
w  swojej kaplicy, a  po śniada-
niu zaczął przyjmować osoby 
przybyłe na prywatną audien-
cję. Potem papież udał się na 
obiad, który spożył w  towarzy-
stwie francuskiego profesora 
Jerome Lejeune’a  – obrońcy 
życia, wybitnego genetyka i od-
krywcy genetycznej przyczyny 
zespołu Downa – jego małżon-
ki i  jeszcze jednej zaproszonej 
osoby. Z  pewnością rozmawiał 
z nimi o obronie życia, bowiem 
wieczorem w  Rzymie na placu 
del Popolo miała się odbyć pro-
aborcyjna manifestacja, a w nie-
dzielę 17 maja 1981 r. w całych 
Włoszech – referendum w spra-
wie aborcji. Po południu na 
placu św.  Piotra miała miejsce 
audiencja generalna. Przed i po 
niej papież objeżdżał plac swo-

im jeepem, pozdrawiając licznie 
zgromadzonych wiernych.

PRZemoC i kReW
Niespełna kwadrans po 

godz.  17.00 papieski jeep za-
czął po raz drugi okrążać plac 
św. Piotra. Jadąc na stojąco, pa-
pież pozdrawiał rozradowaną 
rzeszę pielgrzymów, błogosła-
wił chorych i dzieci. Dochodziła 
godz.  17.17. Jan Paweł II pod-
niósł do góry ośmiomiesięczną 
Włoszkę Sarę Bartoli, podaną 
mu przez proboszcza z  miej-
scowości Lariano. Ucałowawszy 
dziecko w  czoło i  udzieliwszy 
mu błogosławieństwa, oddał je 
w ręce uśmiechniętego kapłana. 

W  tym samym czasie zama-
chowiec stojący zaledwie kilka 
metrów dalej, w drugim rzędzie 
wiernych, wyjmował z przewie-
szonego przez ramię worka cięż-
kiego browninga. Wycelował 

w głowę papieża, ale zasłoniła ją 
główka dziewczynki. Mężczyzna 
opuścił wtedy lufę, wycelował 
w  brzuch i  nacisnął spust. Na 
białej sutannie Ojca Świętego 
pojawiły się plamy krwi. 

DRoga Do SZPiTala
Kule raniły Jana Pawła  II 

w  brzuch, prawe ramię i  w  pa-
lec wskazujący lewej ręki. Nie-
zwłocznie został on przewiezio-
ny do obecnej przy placu karetki 
(przedziwnym zrządzeniem Bo-
żej opatrzności na krótko przed 
dniem zamachu zarządzono 
stały dyżur karetki i  ambulansu 
reanimacyjnego za watykańską 
Bramą Dzwonów), skąd w  towa-
rzystwie ks. Stanisława Dziwisza 
i  osobistego lekarza dr. Renato 
Buzzonettiego udano się do poli-
kliniki Gemelli. Karetka wyruszyła 
ok. 17.39, a trasę, którą zazwyczaj 
przemierza się w  19-24 minuty, 
przejechano w minut... 8. Uznano 
to później za cud, bo, po pierwsze, 
były godziny komunikacyjnego 
szczytu, a po drugie, w karetce ze-
psuł się sygnał dźwiękowy. Ojciec 
Święty przez cały czas był świa-
dom tego, co się dzieje. Choć od-
czuwał silny ból, miał poczucie, że 
nie umrze. Półgłosem odmawiał 
akty strzeliste: „Maryjo, Matko 
moja” – szeptał. Stracił przytom-
ność o godz. 17.47, kiedy karetka 
zatrzymała się przed szpitalem.

W PolikliniCe gemelli
Papież został zawieziony do  

czekającej na niego specjalnej 
sali na 10. piętrze, z  której po 
wykonaniu wstępnej diagnozy 
niezwłocznie przewieziono go 
na znajdujący się niżej oddział 
chirurgii. Kolejnym przedziwnym 
zrządzeniem Bożej opatrzności 
czekał tam już zespół gotowych 
do operacji lekarzy. Chirurdzy 
mieli operować innego pacjen-
ta, ale operacja papieża była pil-
niejsza. Tuż przed nią ks. Dziwisz 
udzielił Janowi Pawłowi II sakra-
mentu namaszczenia chorych. 
W tym czasie, łamiąc przepisy ru-
chu drogowego, dotarł do szpi-
tala prof. Francesco Crucitti, który 
kierował zespołem operacyjnym. 
Operacja trwała bardzo długo 
– od 17.55 do 23.25. W trudnych 
warunkach – pacjent nie był 
przecież należycie przygotowa-
ny do operacji – oczyszczono 
jamę brzuszną, wycięto 55  cm 
jelit, w  kilku miejscach zszyto 
okrężnicę i  wykonano kolosto-
mię, przeprowadzono również 
transfuzję krwi.

na PlaCu śW. PioTRa
Kiedy Jan Paweł II był w dro-

dze do szpitala, zgromadzeni na 
placu św. Piotra wierni modlili 
się o  jego życie. Na opustosza-
łym papieskim tronie ustawiono 
wizerunek Matki Bożej Często-

 krawędzi życia i  śmierci. 
Wykryto wtedy, że or-
ganizm Ojca Świętego 
zaatakował cytomegalo-
wirus, który znajdował się 
we krwi przetoczonej mu 
podczas operacji. Po raz 
drugi opuścił klinikę do-
piero 14 sierpnia.

ZamaChoWieC
Strzały do papieża od-

dał 23-letni Turek Mehmet 
Ali Agca, ukrywający się 
pod nazwiskiem Faruk 
Özgün. 23 listopada 1979 r. 
Agca zbiegł z  tureckiego 
więzienia, gdzie przeby-
wał z  wyrokiem śmierci za 
zastrzelenie Abdi Ipekcie-

2 kwietnia – w 16. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – rozpo-
częła się sztafeta modlitewna „77 razy”. Inicjatywa zrodziła 

się z  okazji 40. rocznicy cudownego ocalenia życia papieża 
Polaka i ma uczyć sztuki przebaczania. 

Sztafeta modlitewna trwa w  Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Krakowie. Organizatorzy akcji – Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Krakowie i Instytut Dialogu Międzykulturowego – w myśl ewan-
gelicznych „77 razy” zapraszają do wspólnego podjęcia dzieła 
77 dni modlitwy o przebaczenie innym, którzy nas w jakikolwiek 
sposób skrzywdzili, oraz sobie. Codziennie o godz. 21.30 z Wie-
ży Fatimskiej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie jest 
transmitowana modlitwa dziesiątkiem różańca o  przebaczenie, 
zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 

Każdego dnia wpro-
wadzają nas wezwa-
nia św. Jana Pawła II 
do pojednania i dialo-
gu, a od dnia zamachu 
–  wyrazy solidarności 
przesyłane od świato-
wych przywódców po 
zamachu  w 1981 r.

Wielką modlitwę o wzajemne przebaczenie uroczyście roz-
poczęli abp Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz. „Tak 
bardzo nam dziś potrzeba wybaczenia, pojednania i szacunku 
do siebie nawzajem” – mówił kard. Dziwisz. 

77 razy –  sztafeta modlitewna

go – redaktora naczelnego 
dziennika „Miliyet”. Pomoc 
w  ucieczce, przerzucenie 
go do Włoch i  zlecenie za-
bójstwa papieża były naj-
prawdopodobniej dziełem 
komunistycznych służb 
specjalnych.

Po zamachu Agcy nie 
udało się zbiec z  placu 
św. Piotra. 22 lipca został 
skazany na karę dożywot-
niego więzienia. Wyszedł 
w  2000 r., ułaskawiony po 
19 latach „odsiadki”. Trafił 
wtedy do Turcji, gdzie cze-
kało go odbywanie innej 
kary. Na wolności znalazł 
się 18 stycznia 2010 r.

hb

7 października 1981 r. Jan Paweł II, przema-
wiając na placu św. Piotra, powiązał dzień 

zamachu z dniem objawienia Matki Bożej w Fa-
timie: „Czyż mogę zapomnieć, że wydarzenie 
na placu św. Piotra miało miejsce w tym dniu, 

w którym od sześćdziesięciu z górą lat wspo-
mina się w  portugalskiej Fatimie pierwsze 
pojawienie się Matki Chrystusa ubogim 
wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, 
co mnie w  tym dniu spotkało, odczu-
łem ową niezwykłą macierzyńską troskę 
i opiekę, która okazała się mocniejsza od 
śmiercionośnej kuli”. Jak ustalił hiszpański 

geofizyk prof. M. Linarez, zamach nastąpił 
o tej samej porze, co objawienie Matki Bo-
żej dzieciom w Fatimie!

Podczas zamachu ranne zostały tak-
że dwie inne osoby. Jedna z  kul trafiła 

w rękę Rosę Hall, 21-letnią kobietę z Jamaj-
ki, i zatrzymała się w śródpiersiu urodzonej 

w Wadowicach 58-letniej Amerykanki Anny 
Odre.

Operujący papieża prof. Crucitti wyznał, że 
zaobserwował rzecz „będącą absolutną 

anomalią i nie do wytłumaczenia”. Kula w ciele 
Ojca Świętego poruszała się... zygzakiem! „Wy-
daje się – stwierdził znakomity chirurg – że tą 
kulą coś kierowało tak, aby nie poczyniła nie-

odwracalnych szkód”. Przeszła o  4-5 mm od 
tętnicy biodrowej wspólnej i tuż obok rdzenia 
kręgowego. Jan Paweł II był przekonany, że to 
Matka Boża zmieniła tor lotu pocisków. „Jedna 
ręka wymierzyła broń, a druga zmieniła kieru-
nek kuli” – stwierdził niedługo po zamachu.

27 grudnia 1983 r. Jan Paweł II odwiedził 
w  rzymskim więzieniu Rebibbia Alego 

Agcę i po raz kolejny przebaczył swemu prze-
śladowcy. Zamachowiec nie mógł pojąć, jak 
to się stało, że nie udało się uśmiercić znajdu-
jącego się od niego o kilka zaledwie metrów 
człowieka. Był przekonany, że przeszkodziła 
mu w tym jakaś siła wyższa, a niepowodzenie 
powiązał z nieujawnioną jeszcze wtedy trzecią 
tajemnicą fatimską.

W  1982 r. – w  rocznicę cudownego oca-
lenia – Jan Paweł II odbył pielgrzymkę 

do Fatimy. Podarował Matce Bożej kulę, która 
przeszyła jego ciało i, wychodząc na zewnątrz, 
zatrzymała się w aucie. Pocisk ten umieszczo-
no w maryjnej koronie. Przestrzelony, zakrwa-
wiony papieski pas przekazany został do inne-
go maryjnego sanktuarium – na częstochow-
ską Jasną Górę.

W  2000 r. zamach powiązano ze słowa-
mi z  trzeciej części tajemnicy fatimskiej 

o „odzianym w biel Biskupie”, który „został za-

bity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy 
ugodzili go pociskami z broni palnej i strzała-
mi z łuku”.

Nie wyjaśniono nigdy, ile padło strzałów 
–  dwa, trzy, a  może nawet cztery. Agca 

oddał dwa, a być może trzeci padł z broni tu-
reckiego pomocnika Agcy niejakiego Orala 
Celika. Niewykluczone, że na placu św. Piotra 
znajdował się jeszcze trzeci „pomagier”.

Zamachowiec strzelał z  wyprodukowane-
go w  Belgii półautomatycznego pistoletu 

browning kaliber 9 mm. Pistolet ten jest trzy-
nastostrzałowy. Dlaczego zatem oddał tylko 
dwa strzały? Podobno broń się zacięła. Grani-
czyłoby to z  kolejnym cudem, bowiem to, że 
broń tego typu nagle się zatnie, może się zda-
rzyć raz na... milion. Podczas drugiego śledztwa 
Agca powiedział: „Zdołałem wystrzelić jedynie 
dwa razy, bo obok mnie znalazła się pewna 
zakonnica, która naraz złapała mnie za prawe 
ramię i  nie mogłem już więcej oddać strzału”. 
Nie wiadomo do dziś, czy była to obecna na 
placu św. Piotra franciszkanka s. Letycja (Lucia 
Giudici), która przyczyniła się do ujęcia Agcy, 
czy może – mająca przybyć za pomocą bilo-
kacji – kandydatka na ołtarze s. Rita od Ducha 
Świętego (Cristina Montella), augustianka klau-
zurowa z klasztoru w Santa Croce sull’Arno.  hb

FakTy  
i TajemniCe

chowskiej. Po godz. 18.00 odczy-
tano pierwszy oficjalny komuni-
kat. Poinformowano w  nim, że 
papież jest ciężko ranny, ale żyje 
i  jest operowany. Zainicjowano 
modlitwę różańcową. Dopiero 
o północy zaniepokojeni wierni 
dowiedzieli się, że operacja za-
kończyła się pomyślnie, a  stan 
chorego jest zadowalający.

PonoWna Walka o żyCie
Operacja udała się i  Jan Pa-

weł II bardzo szybko powracał 
do zdrowia. W niedzielę 17 maja 
podczas odmawianej w  samo 
południe modlitwy Regina caeli 
odtworzono nagrane w  szpital-
nym łóżku, wygłoszone przez 
niego rozważanie. Powiedział 
w nim m.in. że przebaczył „bratu, 
który go zranił”.

Nazajutrz, w dzień urodzin pa-
pieża o godz. 13.50 przeniesiono 
Ojca Świętego z  oddziału reani-
macji Instytutu Anestezjologii na 
zarezerwowane dla specjalnych 
pacjentów 10. piętro oddziału 
internistycznego. 25 maja Ojciec 
Święty odbył ostatnią rozmo-
wę telefoniczną z  umierającym 
w  Warszawie Prymasem Tysiąc-
lecia kard. Stefanem Wyszyńskim 
(prymas Polski zmarł 28 maja 
o godz. 4.30).

Do Watykanu powrócił 
3  czerwca 1981 r., ale tydzień 
później znów znalazł się na 
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40 lat temu próbowano zabić Ojca Święt  ego
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Prawda wyjdzie na jaw 18 kwietnia

S p r a w a  R o e 
p r z e c i w  Wa d e

WYROK NA 
NIEWINNYCH

Premiera w KINIE INTERNETOWYM  

na RafaelKino.pl

Wyrok na niewinnych 

Prawda wychodzi na jaw
głośno krzyczeli, że walczą o prawa 

kobiet, o prawo do wyboru, a zwy-
czajnie kłamali, dbając o swoje in-

teresy. Zmyślali fakty, manipulowali sta-
tystykami. W  ten sposób doprowadzili 
do legalizacji aborcji na życzenie w Sta-
nach Zjednoczonych. Film Wyrok na 
niewinnych odsłania kulisy procesu oraz 
demaskuje metody, jakimi posłużyli się 
aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć pre-
sję na sędziów. Pokazuje także działania 
grup obrońców życia, którzy z przeraże-
niem odkrywają, że walczą z  najlepiej 
finansowaną rewolucją XX w. Polska jest 
drugim po Stanach Zjednoczonych kra-
jem, w którym widzowie mogą zobaczyć 
produkcję, do tego – ze względu na za-
mknięte kina – w szerokiej, bo interneto-
wej dystrybucji.

Sprawa Roe przeciwko Wade toczyła 
się przed Sądem Najwyższym blisko 50 lat 
temu, a wyrok w niej zadecydował o legali-
zacji aborcji w USA. Jak do tego doszło, do 
ilu podstępów zwolennicy pro-choice się 
uciekli, można zobaczyć w  filmie. Jest to 
prawda porażająca, a dla wielu nie do przy-
jęcia... Z tego powodu twórcy filmu byli ata-
kowani, oskarżani, a nawet zastraszani. 

„Oto fakty na temat tego, co się wyda-
rzyło. Pokazujemy tylko, jak było. Jedynie 
prawdę” – odpowiada na zarzuty o jedno-
stronny przekaz w swoim dziele Nick Loeb, 
twórca scenariusza i reżyser Roe v Wade.

kłamSTWo na kłamSTWie
Do jakich wybiegów posunęli się 

zwolennicy aborcji? Wykorzystali nie-
szczęśliwą dziewczynę Jane Roe, która 
zaszła w  nieplanowaną ciążę. Bezczel-
nie fałszowali dane, dzięki którym mogli 
manipulować opinią publiczną i  sądem. 
Mainstreamowe media podchodziły do 
nich bezkrytycznie. Nie znaleźli się dzien-
nikarze, którzy podjęliby własne śledz-
two i  przedstawili prawdziwe dane oraz 
biznesowe intencje, którymi kierowali się 
liderzy aborcyjnych grup nacisku. 

aTaki na Film
Dwa lata temu na ekrany kin wszedł 

film Nieplanowane, który demasko-
wał działalność organizacji Planned 
 Parenthod. Abby Johnson – główna jego 
bohaterka – opowiedziała o  prawdzi-
wych intencjach i działalności tej organi-
zacji. Nie pozostało to bez echa i film oraz 

jego twórcy byli mocno atakowani. Po-
dobnie stało się i teraz z filmem Wyrok na 
niewinnych. Już na etapie produkcji poja-
wiły się pierwsze problemy – część ekipy 
filmowej pod wpływem środowiskowej 
presji wycofała się z  realizacji w  trakcie 
zdjęć. Tradycyjnie twórcy byli blokowani 
w  mediach społecznościowych. Kierow-
nicy produkcji spotykali się z  odmową 
wynajmu lokalizacji do kręcenia scen. Do-
szło nawet do kuriozalnej sytuacji: pod-
czas lunchu „aresztowano” ekipie sprzęt 
filmowy. Gdy to stało się już nieznośne 
i zagrażało dokończeniu projektu, twórcy 
podjęli decyzję, by kręcić film... w konspi-
racji, pod zmienionym tytułem.

ZnakomiTa obSaDa
Dzieła nie udało się jednak przemil-

czeć. Choćby ze względu na dobrą obsa-
dę, z  laureatem Oscara Jonem Voightem 
na czele. Grający Warrena E. Burgera, 

Dobra wiadomość dla Czytelników „Dobrych Nowin”!

przewodniczącego Sądu Najwyższego, 
82-letni aktor jest bez wątpienia twarzą 
i  największą gwiazdą produkcji. Prywat-
nie to jeden z  nielicznych hollywoodz-
kich aktorów, który przyznaje się do wy-
znawania konserwatywnych wartości. 
W główną rolę dr. Bernarda Nathansona, 
ginekologa, który przeprowadził 70 tys.
aborcji i odegrał znaczącą rolę w procesie 
Roe przeciw Wade, a kilka lat później na-
wrócił się i stał się twórcą głośnego filmu 
Niemy krzyk, wciela się sam reżyser Nick 
Loeb. Loeb w wywiadzie dla „Hollywood 
Reporter”, zapytany, dlaczego podjął ten 
temat, w bardzo osobistym tonie wyznał, 
że sam stracił dwójkę dzieci w  wyniku 
aborcji, po czym dodał: „Im bardziej się 
starzeję, tym bardziej żałuję. Gdybym 
miał wtedy tę wiedzę, którą posiadam te-
raz, nie doszłoby do tego. Każdego roku 
śnię o  moich dzieciach w  takim wieku, 
w  jakim byłyby teraz. Te sny zaczęły się 

Wyrok na niewinnych. Sprawa Roe przeciw Wade (oryg. Roe v Wade), rok prod. 
2020, uSa, 108 min, scenariusz i  reżyseria: nick loeb i  Cathy allyn, w  rolach 
głównych: jon Voight, nick loeb, Robert Davi, Stacey Dash, William Forsythe, 
 Steve guttenberg, john Schneider.

wiele lat temu i jest to dla mnie duży cię-
żar emocjonalny”.

każDy może go ZobaCZyć
Przedpremierowy pokaz filmu miał 

miejsce kilka tygodni temu na Konfe-
rencji Konserwatywnej Akcji Politycznej 
w  Orlando, na której pierwsze przemó-

Wyrok na niewinnych to 
historia najgłośniejszego 

i najbardziej brzemiennego 
w skutkach dramatu 

sądowego w dziejach. blisko 
pół wieku temu wyrok Sądu 

najwyższego w uSa w sprawie 
Roe przeciw Wade przesądził 

o tragicznym losie już 
62 milionów nienarodzonych. 

głównym bohaterem dramatu 
jest dr bernard nathanson, 

zagorzały zwolennik 
legalizacji aborcji i aktywny 

uczestnik sprawy, który kilka 
lat później stał się obrońcą 

życia i autorem głośnego filmu 
Niemy krzyk.

wienie po ostatnich wyborach wygłosił 
Donald Trump. Bilety wyprzedały się 
do ostatniego miejsca. Mimo pandemii 
i  faktu, że w wielu stanach kina są na-
dal zamknięte, amerykańska premiera 
Roe v Wade odbyła się nieprzypadkowo 
w Wielki Piątek – 2 kwietnia. My także 
możemy go już oglądać!

ZRobiono Wiele, by Ten Film nie PoWSTał
Skuteczne naciski na członków ekipy, aby zrezygnowali z udzia-
łu w  nim, odmowy możliwości realizacji zdjęć w  wybranych lo-
kalizacjach, nawet „aresztowanie” sprzętu filmowego w  trakcie 
przerwy na lunch. Twórcy kończyli dzieło w  konspiracji, pod 
fałszywym tytułem. To drugi po Nieplanowanych film w  ostat-
nich latach, który nie pasuje do ideologicznych standardów 
 hollywood, za to zgodnie z liberalnymi standardami spotyka się 
z dyskryminacją i próbą blokady. Czy jest lepsza rekomendacja, 
żeby go zobaczyć? 

każdy może zobaczyć w internecie.  
Ponieważ nasza gazeta jest patronem medialnym filmu,  

nasi Czytelnicy mają możliwość obejrzenia go z 25% zniżką (za 14,90 zł). 
Wystarczy wejść na specjalnie stworzoną stronę: 

www.film.dobrenowiny.pl
Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Zachęcamy też, by przekazać,  

przesłać SMS-em lub e-mailem informację wraz z tym adresem bliskim i znajomym.

Zobacz w internecie na www.film.dobrenowiny.pl

S p r a w a  r o e  p r z e c i w  Wa d e

Ze względu na fakt zamknięcia kin film 
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Czy sprawa Roe przeciw 
Wade to wyjątek, czy może 
znamy więcej takich przy-
kładów?

Stany Zjednoczone nie były 
jedynym krajem, w  którym le-
galizacja aborcji została wpro-
wadzona m.in. za pomocą kłam-
stwa. W 1960 r. w Wielkiej Bryta-
nii organizacje proaborcyjne po-
dawały, że skala podziemia abor-
cyjnego sięga 250 tys. nielegal-
nych aborcji rocznie. Tymczasem 
Rada Królewskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego i  Położnicze-
go napisała w  oświadczeniu 
z  1966 r.: „Wielokrotnie poda-
wano, że liczba nielegalnych 
aborcji wynosi 100  tys. rocznie, 
najnowsze szacunki mówią na-
wet o 250 tys. Te liczby – podob-
nie jak wcześniejsze szacunki 
mówiące o  50  tys. nielegalnych 
aborcji rocznie –  nie mają żad-
nych rzeczywis tych podstaw”. 
Z kolei niemieccy działacze pro-
aborcyjni w latach 70. podawali, 

że wskutek nielegalnej abor-
cji umiera od 10  tys. do 40  tys. 
Niemek rocznie.  Tymczasem ze 
wszystkich przyczyn (natural-
nych i  losowych) rocznie umie-
rało w tym kraju średnio 13  tys. 
kobiet w wieku rozrodczym!

A jak było w Polsce?
Sytuacja w Polsce w latach 50. 

wyglądała podobnie. Niesławna 
„Trybuna Ludu”, przygotowując 
grunt w  przeddzień zalegalizo-
wania przerywania ciąży, poda-
wała: „Według oceny Minister-
stwa Zdrowia liczba zabiegów 
dokonywanych z  naruszeniem 
dotychczas obowiązujących 
przepisów sięga ok. 300 tys. rocz-
nie lub jest nawet wyższa”. Tym-
czasem po legalizacji w  1956 r. 
liczba aborcji wynosiła: w 1957 r. 
– 36 368, w 1958 r. – 44 233. 

Smutne jest to, że strategia 
radykalnego zawyżania skali 
podziemia aborcyjnego dalej jest 
w  użyciu. Wciąż krążą po Polsce 

nieprawdopodobne liczby typu 
200 tys. nielegalnych aborcji co 
roku. Na szczęście te liczby kom-
promitują się same, a film Wyrok 
na niewinnych przyczyni się do 
ich demaskacji. Przypomnę tylko, 
że eksperci naszego stowarzysze-
nia w raportach do Sejmu wyka-
zali, że nie jest możliwe, żeby ta 
liczba przekroczyła 14 tys. 

Dlaczego zwolennicy abor-
cji posuwają się do takich 
działań?

Nie chciałbym nikomu przy-
pisywać intencji. Mogę jedynie 
zacytować to, co mówił dr  Ber-
nard  Nathanson: „W  1968 r. 
[w  czasie działań na rzecz lega-
lizacji aborcji – przyp. red.] wie-
dzieliśmy, że uczciwe przepro-
wadzenie wśród Amerykanów 
ankiety na temat przerywania 
ciąży oznaczałoby dla nas dru-
zgocącą klęskę. Zdecydowaliśmy 
się więc działać inaczej: posłu-
gując się środkami masowego 
przekazu, rozpowszechnialiśmy 
wyniki przeprowadzonych przez 
nas rzekomo ankiet, twierdząc, 
że 50 lub 60% Amerykanów chce 
legalizacji przerywania ciąży. Była 
to niezwykle skuteczna «taktyka 
samospełniających się proroctw». 
Gdyby dostatecznie długo wma-
wiać amerykańskiej opinii pu-
blicznej, że wszyscy są za legaliza-
cją aborcji, większość nabrałaby 
przekonania o słuszności takiego 
poglądu. Niewielu ludzi bowiem 
lubi należeć do mniejszości”.

Jak przeciwdziałać takim 
kłamstwom?

Nasza odpowiedź to: eduka-
cja, modlitwa, realne wsparcie ro-
dzin i  osób w  kryzysie. Edukacja 
w  zakresie medycznych czy his-
torycznych faktów, ale i wzbudza-
nia empatii, np. wobec dzieci z nie-
pełnosprawnością, którym należy 
się prawo do życia – jak każdemu 
człowiekowi, bez wyjątków. 

Modlitwa to fundament na-
szych działań – bez płynącej 
z  niej nadziei trudno byłoby 

działać ruchowi pro
-life na całym świecie. 
Świecie, który do-
puszczając legalność 
aborcji, odwrócił się 
od najbardziej bez-
bronnych. 

Ale to też by nie 
wystarczyło bez kon-
kretnej pomocy. Opu-
blikowaliśmy ostatnio 
raport o sytuacji dzieci 
z  niepełnosprawno-
ścią. Wynika z  niego 
jednoznacznie, że 
skrajne ubóstwo 
dotyczy niemal 
dwukrotnie czę-
ściej rodzin, 
w  których żyje 
osoba niepełno-
sprawna. Braku-
je pieniędzy na 
leczenie, lekar-
stwa i  rehabili-
tację. Musimy 
to zmienić! Bar-
dzo nas cieszy, 
że dzięki na-
szym darczyń-
com możemy 
wspierać także 
finansowo wiele 
rodzin z  cho-
rymi dziećmi. 
Ale przecież ani 
nasze stowarzy-
szenie, ani żadna 
inna organizacja 
pozarządowa nie 
mogą wyręczać 
państwa w  jego 
misji ochrony ży-
cia najbardziej za-
grożonego. Nasze 
postulaty popiera 
cała Polska: z badań 
CBOS dla naszego 
stowarzyszenia wyni-
ka, że 92% Polaków 
popiera zwiększenie 
pomocy finansowej 
dla osób niepełno-
sprawnych z  budżetu 
państwa. i do tego bę-
dziemy dążyć!

Często słyszymy, że żyjemy 
w  epoce obrazu. Zdjęcia mają 
ogromną siłę oddziaływania, 
stąd z wielką dumą dzielimy się 
naszymi zdjęciami dzieci przed 
narodzeniem ze wszystkimi or-
ganizacjami pro-life, jakie się do 
nas zgłoszą. To komplet dwu-
dziestu zdjęć opracowanych 
we współpracy z  naukowcami 
z Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego około 20 lat 
temu. Ukazują rozwój dziecka od 
7. tygodnia do 6. miesiąca życia. 
Na zdjęciach z 7. tygodnia widać 
wyraźnie ukształtowane dło-
nie z  każdym paluszkiem, a  na 
zdjęciach z 5. miesiąca – twarz 
dziecka niemal nie do od-
różnienia od twarzy dziecka 
urodzonego. Na powiekach 
widać rzęsy, nad oczami 
brwi... Te wyjątkowe zdję-
cia obiegły świat: wisiały na 
billboardach w Waszyngto-
nie, widniały na znaczkach 
pocztowych jednego z kra-
jów Afryki. Ostatnio „na-
sze” zdjęcie nóżek dziecka 
w 11. tygodniu życia wisia-
ło na billboardach w całej 
Polsce.

Dziś każdy może włączyć 
komputer i  nawet bez wy-
chodzenia do kina, w domu 
oglądnąć film Wyrok na 
niewinnych. Dlaczego jest 
on tak ważny?

Film jest ważny ze względu 
na odkłamywanie historii. Nie 
możemy iść do przodu jako 
społeczeństwo, jeśli kłamstwa 
z przeszłości nie zostaną nazwa-
ne i pokazane. Historia legaliza-
cji aborcji w USA jest oparta na 
łańcuchu kłamstw, które film 
w  jednoznaczny sposób punk-
tuje. I to jest jego siła. 

Ważne dla mnie było także 
przedstawienie amerykańskiej 
ikony ruchu pro-life dr Mildfred 
Jefferson, będącą pierwszą 
czarnoskórą kobietą, która 
skończyła Harvard Medical 
School! Z  filmu dowiedziałem 
się też o  związkach Marga-
ret Sanger z   Klu-Klux-Klanem 
(w filmie zacytowana jest jej au-
tobiografia w  tym względzie). 
Wiedziałem, że ta aktywistka 
aborcyjna, od której zaczął się 
ten ruch, miała poglądy euge-
niczne i  rasistowskie, ale że do 

tego stopnia, to było dla mnie 
spore zaskoczenie! 

Najbardziej poruszająca była 
dla mnie scena, gdy cytowany 
już dr Bernard Nathanson, który 
uczestniczył w około 70 tys. abor-
cji (w  tym własnego dziecka), 
odkrywa prawdę o tej procedu-
rze. Film dr. Nathansona Niemy 
krzyk, w  którym po nawróceniu 
pokazywał on prawdę o  abor-
cji, był niezwykle ceniony przez 
mojego Ojca dr. inż. Antoniego 
Ziębę. W  czasach komunizmu 
jeździł z nim od parafii do para-
fii. Do dziś zdarza mi się słuchać 
osób, które 30 lat temu uczestni-
czyły w  tych na wpół legalnych 
projekcjach! Pamiętam czarny, 
ciężki projektor do puszczania 
tych filmów, który był nieodłącz-
nym meblem w  naszym domu 
rodzinnym, oraz szpule z filmem 
w metalowych kasetach. Stąd uj-
rzeć na filmie scenę, w której do 
dr. Nathansona dociera prawda, 
że zabił własną córkę, było dla 
mnie wstrząsające.

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Pabis

Nie możemy iść do przodu,                      jeśli kłamstwa  
nie zostaną nazwane i pokazane               

o noWyCh, Choć STaRyCh kłamSTWaCh o aboRCji RoZmaWiamy Z WojCieChem  
Ziębą, PReZeSem PolSkiego SToWaRZySZenia obRońCóW żyCia CZłoWieka 

Dziecko ok. 4 miesiące od poczęcia

Twarz dziecka 
ok. 6 miesięcy 
od poczęcia

Nóżki dziecka ok. 11 tygodni od poczęcia

fot. Robert Krawczykfot. A. Zachwieja

fot. A. Zachwieja

fot. A. Zachw
ieja

fot. A. Zachw
ieja

T uż po jednym z wieczornych czarnych pro-
testów wracająca z nich pewna młoda ko-
bieta, mijając mnie idącego do kościoła, po 

cichu syknęła: „Gdzie twoja macica?”. Uczyniła to, 
gdy już mnie minęła, nie powiedziała mi tego pro-
sto w twarz, a ja postanowiłem się nie odwracać 
i nie reagować. Na drugi dzień, gdy przyjechałem 
do Fundacji Małych Stópek, spojrzałem na wszyst-
kie dary dla podopiecznych, które udało nam się 
zakupić dzięki hojności naszych darczyńców. Ma-
gazyn i część korytarza zastawione były ścianą 
z pieluch, a na podłodze poustawiane były wózki, 
kartony z chemią kosmetyczną i innymi akceso-
riami dla dzieci. To wszystko trafia do kobiet, które 
zrezygnowały z aborcji i urodziły. Pomyślałem so-

bie wówczas: „Może i nie mam macicy, ale poma-
gam tym, które ją mają. Dlaczego takich kobiet jak 
ta, którą spotkałem wczoraj, na to nie stać?”. Kil-
ka dni później naszła mnie refleksja, że nie potra-
fię kochać jak Jezus. Gdybym umiał, choć trochę, 
to po spotkaniu pod kościołem tej dziewczyny nie 
myślałbym o tym, co ja dobrego robię i w poczu-
ciu, że to stawia mnie wyżej od niej. Pierwsze, co 
powinienem zrobić, to pomyśleć o tej dziewczynie 
i modlitwie za nią. Jaką ona będzie matką, żoną? 
Czy na fali uczestnictwa w tych protestach nie do-
kona w przyszłości aborcji? Ile będzie miała nie-
szczęśliwych miłości, ile łez popłynie z jej oczu? My-
ślę, że Jezus pochyliłby się nad nią i zatroskał, jak 
daleko to Jego zagubione dziecko jest od Niego.

„Nie potrafię kochać jak Jezus”
     ks. Tomasz kancelarczyk fot. arch. ks. t. Kancelarczyka

Wielu się nawróciło pod 
wpływem obrazu z  USG. 
A jak działają zdjęcia dzieci 
poczętych wykonane prze-

cież lata temu?

Dziecko ok. 8 tygodni od poczęcia
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jako sędzia walczył z wło-
ską mafią, śledził jej pajęcze 
powiązania ze światem po-
lityki. nie darowali mu tego. 
21  września 1990 r. 38-letni 
Rosario angelo livatino zo-
stał zastrzelony. 9 maja tego 
roku w  agrigento na Sycylii 
–  jeśli wirus nie pokrzyżuje 
szyków organizatorom – koś-
ciół oficjalnie uzna go za bło-
gosławionego męczennika.

Rosario Angelo Livatino 
(1952-1990) poszedł w  zawo-
dowe ślady ojca, w wieku 22 lat 
kończąc studia prawnicze. Jak 
czytamy w  biografii zamiesz-
czonej na stronie „Centro Studi 
Rosario Livatino” od 29 września 
1979 r. do 20 sierpnia 1989r., jako 
zastępca prokuratora republiki, 
zajmował się śledztwami anty-
mafijnymi, powszechnymi prze-
stępstwami, a także powiązania-
mi mafiosów z  politykami. Od 
21 sierpnia 1989 r. był sędzią sądu 
w  Agrigento. Skutecznie konfi-
skował mafijnym przestępcom 
zrabowane przez nich mienie.

Wiara i prawo
21 września 1990 r. oko-

ło godziny 8.30, gdy Livatino 
jechał do pracy bez eskorty 
swoim starym amarantowym 
fordem fiestą, wpadł w zasadz-
kę zastawioną na niego na wia-
dukcie Gasena (dziś: Giudice 
Livatino) wzdłuż drogi SS 640 
Agrigento –  Caltanissetta. Na 
jego drodze pojawiło się czte-
rech „żołnierzy” mafijnej orga-
nizacji Stidda. Staranowany, 
zepchnięty z drogi i ostrzelany 
prawnik zatrzymał samochód, 
wysiadł i  próbował uciekać 
przez pola. Wtedy padły kolej-
ne strzały. Ostateczny –  śmier-
telny – padł z  ręki Gaetano 
Puzzangaro.

Urodzony w Canicatti (pro-
wincja Agrigento) Rosario 
Angelo Livatino był głęboko 
wierzącym katolikiem, często 
przystępował do spowiedzi 
i  Komunii Świętej, należał do 
Akcji Katolickiej i  – jak po-
wiedział dziennikarzom ACI 
Stampa postulator jego spra-
wy beatyfikacyjnej – „czer-
pał swoją głęboką mądrość 
z  Ewangelii i  Magisterium 
Kościoła”. Dzień zaczynał od 
wizyty w  kościółku św. Józefa 
w Canicatti, modlitwy i adora-
cji Najświętszego Sakramen-
tu. Praktykowanie połączonej 
z miłosierdziem sprawiedliwo-
ści było dla niego „modlitwą”, 
„sposobem miłowania Boga” 

i  drogą do Niego. Uważał, że 
prawo jest dla człowieka, a nie 
człowiek dla prawa. Dążąc do 
doskonałości, walczył ze złem, 
służąc Bogu i  człowiekowi, łą-
cząc życie modlitewne z  dzia-
łalnością zawodową. Na swoim 
biurku miał krucyfiks (bronił 
też jego obecności na sali są-
dowej) i  pełną osobistych no-
tatek Biblię. Na dokumentach 
i papierach z notatkami zwykł 
był pisać „STD” (po łacinie „Sub 
Tutela Dei”, czyli „Pod ochroną 
Boga”). Świadomy niebezpie-
czeństwa, na jakie się narażał, 
nigdy się nie ożenił.

Zarówno data, jak i miejsce 
beatyfikacji nie są przypad-
kowe. Nawiązują do mającej 
miejsce 28 lat wcześniej wizyty 
w tym mieście Jana Pawła II. Oj-
ciec Święty w  ostrych słowach 
potępił wtedy działalność ma-
fii, nazwał Livatino i osoby zabi-
te przez mafię „męczennikami 
sprawiedliwości, a  pośrednio 
[męczennikami] za wiarę” i spo-
tkał się z jego rodzicami.

Przemierzaną przez Liva-
tino i  okupioną ofiarą życia 
drogą spójności pomiędzy 
wiarą a  sprawiedliwością po-
dążają dziś przedstawiciele 
zawodów prawniczych działa-
jący w  utworzonym w  2015  r. 
„Centrum Studiów Rosario Li-
vatino” („Centro Studi Rosario 
Livatino”).

Sto lat temu, 24 marca 1921 r. 
w Rybniku przyszedł na świat słu-
ga boży ks. Franciszek blachnicki 
– założyciel Ruchu światło-ży-
cie, znanego jako ruch oazowy. 
30 marca br. rocznicę tę upamięt-
nił Sejm RP. „Sejm RP, doceniając 
jego zasługi dla narodu polskie-
go, wkład w krzewienie cnót mo-
ralnych i opór przeciwko komuni-
zmowi, oddaje hołd temu wielkie-
mu człowiekowi oraz składa cześć 
jego pamięci” – napisano w oko-
licznościowej uchwale.

Ksiądz Franciszek Blachnicki był 
wielkim kapłanem, wielkim patriotą 
i  antykomunistą. Walczył z  Niemcami 
jako ochotnik w  czasie drugiej wojny 
światowej, konspirował, był więźniem 
niemieckich obozów koncentracyjnych. 
Księdzem został po wojnie – w 1950 r. 
Zatroskany o duchowe dobro Polaków 
i  ich moralną odnowę był organizato-
rem Krucjaty Wstrzemięźliwości, założy-
cielem Ruchu Światło-Życie i  Chrześci-
jańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, 
publikował, wykładał na KUL. Był śle-
dzony i prześladowany przez komunis-

25 marca rozpoczął się 
Rok Dantego – autora Boskiej 
komedii – wielkiego arcydzie-
ła będącego poetycką podró-
żą po piekle, czyśćcu i  raju 
w  towarzystwie Wirgiliusza, 
beatrycze, św. łucji i  samej 
maryi. upamiętniając 700. 
rocznicę śmierci tego wiel-
kiego poety, papież Fran-
ciszek wystosował list apo-
stolski Candor Lucis Aeternae 
(Blask wiecznego światła). 

Uznawany za najwybitniej-
szego poetę wszech czasów 
Dante Alighieri był Włochem 
z Florencji. Żył i tworzył na prze-
łomie XIII i XIV w. W swoim liście 
papież Franciszek nazwał tego 
„Największego Poetę” „proro-
kiem nadziei” i „świadkiem tę-
sknoty za nieskończonością, 
tkwiącej w ludzkim sercu”, „po-
etą Bożego miłosierdzia i  ludz-
kiej wolności”, który „potrafił 
(...) znacznie lepiej niż wielu 
innych, poprzez piękno poezji, 
wyrazić głębię tajemnicy Boga 
i miłości”. Poemat Dantego Bo-
ska komedia określił „najwspa-

nialszym wyrazem ludzkiego 
geniuszu”, zaznaczając, że wła-
śnie „z wiary katolickiej” czerpał 
do niego natchnienie. 

„Droga Dantego, szczegól-
nie ta ukazana w  Boskiej Ko-
medii, jest tak naprawdę drogą 
pragnienia, głębokiej i  we-
wnętrznej potrzeby przemiany 
życia, aby osiągnąć szczęście 
i  w  ten sposób wskazać drogę 
tym, którzy tak jak on znaleźli 
się w  «ciemnym lesie» i  zagu-
bili «prawą drogę»” – pisał. Po-
eta „ma nam do przekazania 
ważne przesłanie, słowo, które 
pragnie dotknąć naszych serc 
i  umysłów, przeznaczone do 
przekształcenia nas i przemiany 
nas jeszcze teraz, w  tym życiu. 
Jest to przesłanie, które może 
i powinno nam w pełni uświa-
domić, czym jesteśmy i  czym 
żyjemy dzień po dniu, w głębo-
kim i  nieustannym dążeniu ku 
szczęściu, ku pełni istnienia, ku 
ostatecznej ojczyźnie, w  której 
znajdziemy się w pełnej jedno-
ści z Bogiem, Miłością nieskoń-
czoną i wieczną”.

„W  tym 
s z c z e g ó l -
nym mo-
mencie dzie-
jowym, nazna-
czonym wielo-
ma cieniami, 
s y t u a c j a -
mi, które 
u p o d l a -
ją ludzkość, brakiem zaufania 
i  perspektyw na przyszłość, po-
stać Dantego, proroka nadziei 
i  świadka ludzkiego pragnienia 
szczęścia, może wciąż dać nam 
słowa i  wzorce, które staną się 
impulsem do naszej wędrówki. 
Może nam pomóc iść naprzód 
z  pogodą ducha i  odwagą 
w  pielgrzymce życia i  wiary, do 
której wszyscy jesteśmy powo-
łani, aż nasze serca znajdą praw-
dziwy pokój i prawdziwą radość, 
aż osiągniemy ostateczny cel ca-
łej ludzkości, «miłość, co Słońce 
porusza i gwiazdy»” – zakończył, 
zachęcając do zapoznawania 
się z życiem i dziełem Dantego, 
a zwłaszcza z jego największym 
arcydziełem: Boską komedią.

o  przeniesienie Dnia ojca 
z  23 czerwca na 19 marca 
– uroczystość św. józefa – ape-
luje Centrum życia i  Rodziny. 
Ty też możesz się podpisać 
pod petycją w tej sprawie!

Dzień Ojca świętujemy 
w Polsce od 1965 r. Dlaczego wy-
brano na to dzień 23 czerwca? 
Nie wiadomo, nie ma bowiem 
na to żadnych racjonalnych 
przesłanek. W tym dniu – oprócz 
Polaków – Dzień Ojca obcho-
dzą jedynie... Nikaraguańczycy. 
W katolickich krajach, takich jak 
Włochy, Portugalia, Hiszpania 
czy Chorwacja, Dzień Ojca ob-
chodzony jest właśnie 19 marca! 

W  Niemczech Dzień Ojca 
również nawiązuje do chrześci-
jańskich tradycji – obchodzony 

Dzień Ojca  
19 marca?

jest bowiem w  dniu Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, a  więc 
40 dni po Wielkanocy. Ogrom-
na większość państw świętuje 
Dzień Ojca w  trzecią niedzielę 
czerwca.

W  czasach kryzysu męskoś-
ci pięknie byłoby jednak po-
wiązać to męskie świętowanie 
z najbardziej odpowiedzialnym 
mężczyzną w  historii świata 
– Opiekunem Jezusa.

Ambasadorami tej inicjaty-
wy są m.in.: Dariusz Kowalski, 
Jerzy Zelnik, Zofia Klepacka, 
Rafał Patyra, Robert „Litza” Frie-
drich, Wojciech Reszczyński.

Skierowaną do marszałka 
sejmu petycję można podpi-
sać na stronie internetowej: 
 Dzienojca.pl.

RoSaRio angelo  
liVaTino

Przez pół roku taki antyaborcyjny billboard przygotowany 
przez Fundację „SmS z nieba” będzie stać przy ruchliwej au-
tostradzie a2 niedaleko grodziska mazowieckiego. obejrzy 
go kilka milionów ludzi i oby jego treść wzięli sobie do serca.

B i l l B O a r D  D a j ą c y  D O  m y Ś l e N i a

tyczną bezpiekę, której nie w  smak 
była jego patriotyczno-kościelna dzia-
łalność. Zmarł nagle 27 lutego 1987 r. 
w  Carlsbergu w  Niemczech (niewy-
kluczone, że do śmierci tej przyczynili 
się komunistyczni agenci). 

Jego doczesne szczątki spoczy-
wają dziś w  kościele parafialnym 
w  Krościenku nad Dunajcem. Nie-
opodal – na Kopiej Górce – znajduje 
się Centrum Ruchu Światło-Życie. 
W październiku 2015 r. papież Fran-
ciszek podpisał dekret o heroicznoś-
ci cnót ks. Blachnickiego.

Założyciel ruchu Światło-Życie upamiętniony przez Sejm

Związki z  warszawską aka-
demią Teologii katolickiej 

–  uczelnią, która od 1999 r. 
nosi jego imię jako uniwer-
sytet kardynała Stefana Wy-
szyńskiego – to wiodący te-
mat dedykowanej przyszłemu 
błogosławionemu strony in-
ternetowej: www.wyszynski.
uksw.edu.pl. Warto na nią zaj-
rzeć, by jeszcze lepiej poznać 
życie, nauczanie i  dokonania 
pierwszego Wielkiego kanc-
lerza aTk, człowieka, który 
przeprowadził nas przez czer-
wone morze komunizmu.

Przed beatyfikacją...
Poznaj bliżej  

Wielkiego Prymasa

rok Dantego rozpoczęty

Strony przygotował Henryk Bejda

Wieczorem 
13 maja 1981  r. 
w  oddalonej  

o ponad 1,5 tys. km  
od Rzymu Pampelunie zasmu-
cony wieścią o zamachu na ojca 
świętego 23-letni eduardo la-
foret Dorda, student filozofii 
z institutio Secular Cruzados de 
Santa maría (instytutu świec-
kiego krzyżowców nmP), po-
prosił swojego przełożonego 
o  zgodę na ofiarowanie swego 
życia w zamian za życie papieża. 
otrzymawszy pozwolenie, udał 
się do kaplicy i, klęcząc przed 
tabernakulum, złożył tę ofiarę 
samemu bogu. bóg ją przyjął. 
To był najważniejszy – przeło-
mowy moment w krótkim życiu 
młodego hiszpana.

Eduardo Laforet Dorda przy-
szedł na świat w chrześcijańskiej 

Oddał życie za życie jana Pawła ii
rodzinie. Był drugim z sześciorga 
dzieci. Gdy miał 13 lat, zaczął się 
zastanawiać nad sensem życia, 
postanawiając zostać... świętym. 
Trzy lata później poczuł powo-
łanie do kapłaństwa, a  w  wieku 
19 lat wstąpił do Cruzados de 
Santa María. W  1980 r. złożył 
swoje pierwsze śluby. Pragnął 
ukazywać innym sens życia, we 
wszystkim i  we wszystkich wi-
dział działanie Bożej opatrznoś-
ci, czcił św. Franciszka, odkrył 
prawdziwe znaczenie miłości 
i  żył orędziem przekazanym 
przez Maryję w Fatimie.

Złożona 13 maja 1981 r. ofia-
ra zapoczątkowała w  jego życiu 
„etap wielkiego cierpienia we-
wnętrznego”, drogę oczyszcze-
nia. Dostrzegł wtedy, że – jak sam 
pisał – musi przyjmować cierpie-
nia „jako dary od Boga i  ofiaro-

wać je dla zbawienia dusz”, że 
musi „żyć w komunii z Nim, idąc 
drogą akceptacji, która prowadzi 
na Kalwarię...”. Papież wyzdro-
wiał, a  w  październiku tego sa-
mego roku Eduardo rozpoczął 
studia teologiczne w Burgos. 

Nadeszło lato 1983 r. „1983. 
Zdiagnozowano u  mnie «bia-
łaczkę». Pan nawiedza mnie 
pokojem i  wzywa do większe-
go zawierzenia. Ofiara Miłości 
Miłosiernej. Ofiaruję wszystko 
za Papieża i  jego ulubione in-
tencje, zwłaszcza za życie kon-
sekrowane” – zapisał w  krótkiej 
autobiografii. Chorobę uznał 
za odpowiedź na złożoną Bogu 
ofiarę. 25  marca 1984 r. w  ka-
tedrze św.  Izydora w  Madrycie 
– dzięki specjalnej dyspensie od 
Jana Pawła II – przyjął święcenia 
kapłańskie. W  czerwcu w  ma-

dryckiej klinice Puerta de Hierro 
przeszczepiono mu szpik kost-
ny, a  następnie poddano radio- 
i  chemioterapii. Jego ziemskie 
pielgrzymowanie zakończyło 
się 23 listopada 1984 r. Zawsze 
radosny mimo okrutnych cier-
pień, zakochany w Bogu i Maryi, 
w  pełni akceptujący Bożą wolę 
„alpinista ducha” i  „misjonarz 
krzyża” – jak nazywano go w po-

święconych mu publikacjach 
– miał wtedy zaledwie 27 lat. 

Od chwili śmierci młodego 
księdza w  diecezji madryckiej 
podejmowane są starania, któ-
re – jeśli taka będzie Boża wola 
– w bliższej lub dalszej przyszłoś-
ci mogą się zakończyć uznaniem 
go za świętego.

hb (na podst. inf. ze strony: 
padreeduardolaforet.es)

było ich sześć. najmłodsza 
miała 48, najstarsza – 71  lat. 
Wszystkie były Włoszkami 
i  należały do założonego 
w  bergamo instytutu Sióstr 
ubogich (instytutu Palazzo-
lo). Przebywając od wielu lat 
na misjach w Demokratycznej 
Republice konga, w  1995  r. 
z  poświęceniem opiekowały 
się osobami zarażonymi wi-
rusem ebola i  same stały się 
jego ofiarami. W lutym i mar-
cu br. papież Franciszek uznał 
heroiczność ich cnót. To jeden 
z ważniejszych etapów w pro-
cesie kanonizacyjnym.

Na początku 1995 r. miesz-
kańcy Konga zaczęli zapadać 
na nieznaną nikomu chorobę 
i masowo umierać. Przełożona 
Annelvira Ossol oraz siostry 
Vitarosa Zorza, Danielangela 
Sorti, Floralba Rondi, Claran-
gela Ghilardi i  Dinarosa Belleri 
posługiwały wtedy wśród ubo-
gich w szpitalu w Kikwit. 

Jako pierwsza tajemniczą 
chorobą zaraziła się otaczana 
przez Kongijczyków wielkim 
szacunkiem „mama mbuta”, 
czyli „starsza matka” – s. Flo-
ralba. Stało się to najprawdo-
podobniej 10 kwietnia na sali 
operacyjnej w  czasie operacji 
mężczyzny, który stracił dużo 
krwi – czytamy na stronie in-
ternetowej Instytutu Palazzolo. 
Kilka dni później – podobnie 
jak inni obecni podczas ope-
racji pracownicy szpitala – za-
konnica źle się poczuła. Leka-
rze nie wiedzieli, co jej jest. 

Podejrzewali atak malarii, tyfus 
lub gorączkę krwotoczną. Takie 
same objawy – krwawe wybro-
czyny na ciele – mieli też zmarli 
w  tamtym czasie pacjenci. Za-
konnicę zabrano do szpitala 
w  Mosango. Zmarła 25  kwiet-
nia 1995 r. Jej los podzieliła 
wkrótce siostra Clarangela.

Dopiero 8 maja – po śmier-
ci dwóch pierwszych zakonnic 
– ustalono i ogłoszono, że przy-
czyną zachorowań i  nagłych 
zgonów był wirus ebola. Świa-
dome śmiertelnego zagrożenia 
cztery kolejne siostry pozostały 
w Kongo, by nadal służyć swo-
im chorym bliźnim. 28 maja 
zmarła jednak ostatnia siostra 
ze wspominanych sześciu. Ich 
doczesne szczątki spoczywają 
dziś przed katedrą w Kikwicie.

Heroiczne zakonnice, wier-
ne charyzmatowi zgromadze-
nia i  wskazaniu założyciela 
bł.  ks. Alojzego Palazzolo, by 
„pracować w  służbie chorym 
nawet w  czasach chorób za-
kaźnych i  dżumy”, poświęciły 
życie doczesne, ale – jak wie-
rzymy – otrzymały sowitą na-
grodę: życie wieczne w niebie. 
Dziś mogą być dla nas przykła-
dem i  sojuszniczkami w  walce 
z  kolejnym śmiertelnym wiru-
sem. I  przedziwne w  tej spra-
wie jest jeszcze jedno: Dom 
Macierzysty sióstr znajduje się 
w... Bergamo – mieście, które 
jako pierwsze stało się epicen-
trum COVID-19 w Europie.

oprac. hb na podst. vatican.va 
oraz  www.istitutopalazzolo.it 

Sojuszniczki w walce z epidemią

Walczyły z wirusem! 
Zostaną świętymi?
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Miasto Kikwit w Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga),  
13 maja 1995 r. W centrum epidemii wirusa ebola włoska siostra zakonna 

pomaga w tamtejszym szpitalu pracownikom służby zdrowia.

Pomnik ks. Franciszka Blachnickiego w Centrum 
Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.
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Mogłabym o  nim pisać 
bez końca, tylko nie 
wiem, czy jest na to 

zapotrzebowanie. Tym bar-
dziej jestem wdzięczna pa-
pieżowi Franciszkowi za Rok 
św.  Józefa. W  końcu w  tym 
czasie to nawet wypada pisać 
i  mówić o  opiekunie Jezusa 
więcej niż zwykle. To nie będzie 
jednak świadectwo cudu, cho-
ciaż i  takie mogłabym wygła-
szać. Gdy w 2017 r. urodził się 
mój mały Józef, dostałam od 
mamy książeczkę 30-dniowe 
Nabożeństwo ku czci Świę-
tego Józefa. Na początku od-
mawiałam je w nocy w czasie 
karmienia. A  że moje maleń-
stwo w drugiej dobie trafiło do 
inkubatora, strach pozostał ze 
mną na długo i nie brakowało 
mi intencji. Gdy pojenie małe-
go człowieka odbywało się już 
półprzytomnie, zaczęłam się 
modlić przed snem. Po roku 
przestałam odliczać „30-stki”, 
książeczkę zmieniłam na tekst 
w  telefonie i  tak zanosiłam 
kolejne sprawy. Nie napiszę, 
że to modlitwa, która wyprosi 
nam, co chcemy albo że św. Jó-
zef na pewno załatwi nam to, 
o  co prosimy, chociaż moja 
lista wdzięczności jest długa. 
Po trzech latach widzę jed-
nak, że ta modlitwa wskazuje 
wszystko, co w  nas do zmia-
ny. Pokazuje wzór i  rozwiąza-
nie. I  ostatecznie prowadzi do 
Boga. To wszystko dzieje się 
mimochodem, z  taką Józefo-
wą delikatnością, subtelnością 
i  w  ciszy. Dla mnie 30 dni to 
było za mało. Tak jak rok to za 
mało, aby poznać tego święte-
go, ale to dobry czas, by dać się 
mu prowadzić. Bez pośpiechu, 
bez fajerwerków, ale we właś-
ciwym kierunku. 

Radio Plus
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     odpowiedzi na pytania Czytelników

Po raz pierwszy określenia „doctor 
 Ecclesiae” („nauczyciel Kościoła”) użył 

najwybitniejszy myśliciel i historyk Kościo-
ła wczesnego średniowiecza Beda Czci-
godny (673-735) w  odniesieniu do czte-
rech czołowych postaci pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa zachodniego, świę-
tych:  Ambrożego, Augustyna, Hieronima 
i  papieża Grzegorza I  Wielkiego. Chciał 
w  ten sposób podkreślić ich szczególne 
zasługi dla teologii i doktryny Kościoła.

W  chrześcijaństwie wschodnim mia-
nem nauczycieli Kościoła określano od 
połowy IX w. „wielką trójcę” teologów, czyli 
świętych: Bazylego Wielkiego, Grzegorza 
z  Nazjanzu i  Jana Chryzostoma. Do poło-
wy XVI w. istniał swego rodzaju sztywny 
„kanon” doktorów Kościoła, złożony w po-
łowie ze świętych Wschodu i  Zachodu: 
wspomnianej czwórki (Ambrożego, Augu-
styna, Hieronima i  Grzegorza Wielkiego) 
na Zachodzie oraz „trójcy” (Bazylego, Grze-
gorza z Nazjanzu, Jana Złotoustego), uzu-
pełnionej o św. Atanazego na Wschodzie.

Po kilku wiekach milczenia na ten te-
mat kolejnym wybitnym teologiem, uzna-
nym za doktora Kościoła w  1576 r. został 
św. Tomasz z  Akwinu. Później kolejni pa-

pieże zaliczali 
do tego grona 
innych wielkich myślicieli i  reformatorów 
kościelnych, przy czym podstawą do po-
dejmowania decyzji w tym względzie były 
nie tylko zasługi naukowe, lecz także sto-
pień popularności tych postaci i  ich kult 
w Kościele. Ponadto zawsze były to osoby 
ogłoszone wcześniej przez Kościół oficjal-
nie świętymi (w  nawiasie rok obdarzenia 
ich tym tytułem): Bonawentura (1588), 
Anzelm (1720), Izydor z  Sewilli (1722), 
Piotr Chryzolog (1729), Leon Wielki (1754), 
Piotr Damiani (1829), Bernard (1830), Hila-
ry z  Poitiers (1851), Alfons Liguori (1871), 
Franciszek Salezy (1877), Cyryl Jerozolim-
ski i  Cyryl Aleksandryjski (obaj w  1882), 
Jan Damasceński (1890), Beda Czcigodny 
(1899), Efrem Syryjczyk (1920), Piotr Kani-
zjusz (1925), Jan od Krzyża (1926), Robert 
Bellarmin i Albert Wielki (obaj w 1931), An-
toni Padewski (1946), Wawrzyniec z Brindi-
si (1959), Teresa z Ávili i Katarzyna ze Sieny 
(obie w 1970), Teresa od Dzieciątka Jezus 
(1997), Jan z  Ávili i  Hildegarda z  Bingen 
(oboje w 2012), Grzegorz z Nareku (2015).

Zatem wśród osób obdarzonych tytu-
łem „doktor Kościoła” znajdujemy świę-

Doktorzy Kościoła kim Są oSoby okReślane 
W hiSToRii kośCioła mianem 
DokToRóW, nauCZyCieli?

tych, którzy spełniają trzy kryteria. Może to 
być jedynie osoba ogłoszona przez Kościół 
świętym, odznaczająca się wyjątkowym 
stopniem świętości oraz niosąca przesła-
nie teologiczne, które winno być aktualne 
na każdy czas. Wśród „doktorów Kościoła” 
znajdujemy m.in. 2 papieży, 2 kardynałów, 
14  biskupów, 2 mnichów z  pierwszego 
tysiąclecia chrześcijaństwa, 13 członków 
9  zakonów i  zgromadzeń zakonnych, 
2 karmelitanki, 1 benedyktynkę i 1 świecką 
tercjarkę dominikańską. 

W  naszych czasach wśród czcicieli mi-
łosierdzia Bożego pojawiają się co pewien 
czas głosy proponujące nadanie tytułu 
doktora Kościoła św. Faustynie Kowalskiej 
 (1905-1938) za jej zasługi dla szerzenia idei 
Bożego miłosierdzia i za wielki wkład do mi-
styki, jakim jest jej Dzienniczek. Podobna myśl 
dotyczy osoby św. Jana Pawła II  (1920-2005). 
Przed 100. rocznicą urodzin papieża Polaka 
przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki 
zwrócił się do konferencji biskupów z całego 
świata o wsparcie inicjatywy ogłoszenia go 
doktorem Kościoła.

Ks. Leszek Smoliński

moc przebaczenia,  siła modlitwy
święta otylia (ody-

lia) żyła na przełomie Vii 
i Viii w. w alzacji, na wscho-
dzie dzisiejszej Francji, 
przy granicy z  niemcami, 
którą stanowi Ren. jest 
patronką osób niewido-
mych i  niedowidzących, 
szukają u niej wstawiennic-
twa cierpiący na choroby 
oczu, uszu, bóle głowy. 

Książę Alzacji Adalryk ocze-
kiwał potomka płci męskiej. 
Gdy jego żona Bereswinda 
(Betswinda) urodziła ślepą 
i  brzydką córeczkę, Adalryk 
wpadł w  szalony gniew i  ka-
zał zabić niemowlę. Na szczę-
ście świątobliwa Bereswinda 
zdołała je uchronić i  po-
wierzyć jednej ze swych 
dawnych służących, która 

z  wielkim oddaniem, nie 
zważając na ryzyko, wykar-
miła dziewczynkę. 

Aby nie budzić podejrzeń, 
usunęła się wraz z  niemowlę-

ciem do klasztoru w Baume-les- 
-Dames w  Burgundii. Mniej wię-
cej 12 lat później przybył tam, 

wiedziony nakazem otrzyma-
nym we śnie, biskup ratyz-

boński św. Erhard, aby 
ochrzcić dziecko. Gdy 

zanurzył dziewczynkę 
w  wodzie chrztu 
świętego i  namaś-

cił jej oczy krzyżmem, odzyskała 
ona wzrok. Nadał jej imię Otylia, 
„córka światłości”. Odjeżdżając, 
poinformował zakonnice o  swej 
wizji, a także napisał do Adalryka, 
prosząc usilnie, aby porzucił swój 
inspirowany przez diabła uraz do 
córki. Otylia pozostała w klaszto-
rze, gdzie wychowywana przez 
zakonnice służyła Bogu i bliźnim. 
Przez ten czas także bardzo wy-
piękniała...

niełaTWe WięZy RoDZinne
Otylia napisała potajemnie 

list do swego młodszego brata 
Hugona. Uradowany Hugon po-
stanowił sprowadzić siostrę do 
rodzinnego zamku w Hohenbur-
gu. Jednak gdy powiedział o tym 
ojcu, ten zakazał mu nawet o tym 
wspominać. Mimo to Hugon po-
słał po Otylię. Gdy Adalryk zoba-
czył córkę, rozgniewał się i ude-
rzył Hugona tak mocno, że ten 
wkrótce zmarł. Dręczony wyrzu-
tami sumienia Adalryk tolerował 
obecność Otylii, planując wydać 
ją za mąż. Ta, wiedziona miłością 
Bożą, odmówiła, w  wyniku cze-
go musiała uciec z domu. Schro-
niła się w Szwarcwaldzie. 

Adalryk powoli zaczynał ro-
zumieć, czym kieruje się Otylia. 
Dostrzegł też grzeszność wła-
snych uczynków. Ujęty przykła-
dem jej prawego, skromnego, 

pobożnego i  hojnego życia, za 
namową krewnego św. Leode-
gara, biskupa Autun, powierzył 
jej pieczę nad zamkiem Hohen-
burg, a  Otylia przekształciła go 
w  klasztor. Szybko dołączyły do 
niej liczne towarzyszki, w  tym 
trzy córki jej brata Adalberta. 
I  tak dawna siedziba książęca 
stała się miejscem modlitwy, 
a także licznych cudów. 

Adalryk niedługo potem 
umarł, zaś Otylia gorąco modliła 
się za jego duszę. Prosiła Boga 
o  zbawienie dla ojca tak długo, 
póki nie otrzymała w  wizji za-
pewnienia, że jej modlitwy zosta-
ły wysłuchane i Adalryk otrzymał 
od Boga przebaczenie swych 
win. Do dziś widoczne jest miejs-
ce, w  którym Otylia modliła się 
o niebo dla ojca, a jej gorzkie łzy 
wyżłobiły skałę, na którą spadały.

góRa śWięTej oTylii 
– ukoChane SankTuaRium 
alZaTCZykóW

Z biegiem lat Hohenburg stał 
się Górą Świętej Otylii. Jako że 
miejsce to, choć pięknie poło-

żone na pokrytych lasami zbo-
czach Wogezów, było trudno 
dostępne i  często brakowało na 
nim wody, Otylia założyła po-
niżej, w  Niedermunster drugi 
klasztor, gdzie przyjmowano 
pielgrzymów, ubogich i chorych. 
Pewnego dnia, zmierzając do 
Niedermunster, spotkała niewi-
domego i spragnionego żebraka. 
Uderzyła w skałę, z której wytrys-
nęło płynące do dziś źródło. Gdy 
niewidomy obmył sobie oczy 
wodą ze źródła, odzyskał wzrok. 
Otylia kontynuowała swe dzieło 
miłosierdzia do śmierci, a nie za-
przestaje go i  teraz. Jej relikwie 
spoczywają w  sarkofagu, przy 
którym możemy się pomodlić 
w jednej z licznych kaplic.

Obok katedry strasburskiej 
Sanktuarium św. Otylii jest bodaj 
najważniejszym miejscem dla 
katolików w  Alzacji. Historyczny, 
symboliczny, a przede wszystkim 
duchowy wymiar tego miejsca 
jest nie do przecenienia. Chyba 
najpiękniejszym wyrazem przy-
wiązania Alzatczyków do Chrys-
tusa jest wieczysta adoracja Naj-

Ograniczenia związane z pandemią uniemożli-
wiają pielgrzymom przybycie na Górę Świę-

tej Otylii. Zresztą już raz spowodowały odłożenie 
w  czasie uroczystości jubileuszowych. Diecezja 
Strasburska podjęła więc oryginalną inicjatywę 
ewangelizacyjną. Karawana misyjna z  relikwia-
mi św. Otylii i  specjalną wystawą przemieszcza 
się po diecezji. Tworzą ją księża i świeccy, którzy 
w parafiach i wszędzie tam, gdzie karawana jest 
przyjmowana, prowadzą modlitwę, rozmawiają 
z wiernymi, opowiadają o świętej.

W  samym sanktuarium przygotowano pięć 
duchowych Dróg Jubileuszowych, które pozwa-
lają odkryć, w  jaki sposób przykład św. Otylii 
może zainspirować nas do życia po chrześcijań-
sku. Drogowskazami na poszczególnych Drogach 
Jubileuszowych są: chrzest, przebaczenie, życie 
modlitwy, miłość i  Eucharystia. Z  jubileuszem 
św. Otylii związana jest łaska odpustu zupełnego.

„Raduj się, raduj Alzacjo – błogosławiona, 
ochraniana, wychowywana przez św. Otylię 
– z 1300. rocznicy jej narodzin dla nieba! Jesteśmy 
zaproszeni nie tyle do obchodzenia zwyczajnej 
rocznicy, ile do przeżywania przez cały rok – od 
13 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2021 r. – Wiel-

Święta Otylia

kiego Jubileuszu św. Otylii. Czyniąc to, nawiązu-
jemy do wspaniałej, biblijnej tradycji jubileuszy. 
Jak sama nazwa wskazuje, jubileusz jest nade 
wszystko czasem szczęśliwej radości, rozrado-
wania się w Panu, chwilą «oderwaną» od innych, 
odpowiednią do odzyskania sił, mogącą zmienić 
nasze życie pomimo wszystkich ciężarów i  stra-
pień naszej egzystencji”.

Tymi słowami arcybiskup strasburski Luc Ravel 
zachęca w swym specjalnym liście pasterskim do 
zrywania duchowych owoców Jubileuszu św. Oty-
lii. Przecież nie są one zastrzeżone dla Alzatczyków, 
lecz czekają na wszystkich pielgrzymów! Jadąc od 
strony Polski, Alzacja jest bramą do Francji, a Góra 
Świętej Otylii jednym z  najważniejszych miejsc, 
które trzeba koniecznie odwiedzić w tym pięknym 
regionie, gdy tylko znowu będzie to możliwe!

Tak uczynił papież – pielgrzym, św. Jan Pa-
weł  II, który 11 października 1988 r. spotkał się 
w  tym miejscu z  zakonnicami. O  jego wizycie 
przypomina stela i wyryte na niej, wypowiedzia-
ne tam przez niego słowa: „Do was wszystkich, 
których św. Otylia zaprasza od wieków w to miej-
sce, abyście pozwolili się oświecić Chrystusowi 
i przyjęli tchnienie Ducha...”.

jubileuSZ i Rok śW. oTylii

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pana”.
Wraz z psalmistą raduję się, Panie, że mogę przybyć do Twe-

go domu.
Przy okazji jubileuszu św. otylii zapraszasz mnie na jej 

górę, bym przeżył tu czas odnowy, łaski, światła i pokoju.
Podobnie jak św. otylii, otwórz mi oczy, serce i dłonie!
otwórz me oczy, jak to uczyniłeś przy jej chrzcie: abym ujrzał 

Twe światło i  odkrył piękno w  każdym człowieku i  w  każdym 
stworzeniu; abym patrzył na wszystko w Twym świetle, z życzli-
wością i współczuciem; abym rozeznawał, co jest sprawiedliwe, 
prawdziwe i dobre; abym patrzył na innych z czułością, wspierał 
ich i pomagał im.

otwórz me serce na Twe miłosierdzie, jak otwarłeś serce 
św.  otylii: abym przebaczał tym, którzy życzyli mi źle; abym 
przyjmował ubogich i  opiekował się chorymi; abym dzięki 

moDliTWa Za 
WSTaWienniCTWem 

śW. oTylii  
(jubileuSZoWa):

Twemu przebaczeniu podnosił się za każdym razem, gdy 
upadnę; abym czynił dzieła miłosierdzia, których uczy nas 
ewangelia.

otwórz me ręce, które otrzymują i które dają: abym przyj-
mował Twe dary i eucharystię; abym dzielił się tym, co mam 
i braterstwem; abym modlił się i chwalił Cię śpiewem; abym 
ofiarował cząstkę mego życia potrzebującym.

Przyjmij moje modlitwy, Panie, i  modlitwy tych, którzy 
powierzyli mi swoje intencje!

Za wstawiennictwem św. otylii racz wysłuchać ich zgod-
nie z Twoją wolą!

niech ta pielgrzymka będzie dla mnie źródłem radości 
i pokoju, którymi podzielę się ze wszystkimi spotkanymi na 
pielgrzymim szlaku. niech roznieci mą wiarę, umocni nadzie-
ję i ożywi miłość! amen!

świętszego Sakramentu na Górze 
Świętej Otylii. Powołane do życia 
w  1932 r. Bractwo Wieczystej Ado-
racji liczy dziś ok. 2000 członków, 
którzy w  imieniu swego dekanatu 
przyjeżdżają na Górę Świętej Otylii 
w grupach i przez tydzień na zmianę 
trwają przy Jezusie obecnym w Ho-
stii. Modlą się o  pokój, za Kościół, 
o  powołania kapłańskie i  zakonne. 
Tej pięknej tradycji nie przerwała 
nawet druga wojna światowa.

Opracował  Piotr Rak

góra św. otylli
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odmawiana przez siedem 
kolejnych dni lub przez sie-
dem śród (w dzień tygodnia od 
wieków w  szczególny sposób 
poświęcony św. józefowi) sep-
tenna należy do najstarszych 
nabożeństw ku czci św. józefa 
w Polsce. omawiano ją głównie 
w  klasztorach karmelitańskich 
od XVii w. oto uwspółcześniona 
wersja tej modlitwy. 
1.  Święty Józefie, użalam się nad 

Tobą dla tego smutku, który 
ogarnął Twe serce dręczone 
niepewnością, gdy zamierza-
łeś opuścić Twoją Przeczystą 
Oblubienicę Maryję, oraz od-
nawiam w Tym sercu radość, 
której doznałeś, gdy anioł 
Pański objawił Ci tajemnicę 
wcielenia.
Przez Twą boleść i radość pro-
szę Cię, bądź moim pocieszy-
cielem z  życiu i  przy śmierci. 
Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Mary-
jo..., Chwała Ojcu...

2.  Święty Józefie, użalam się nad 
Tobą dla tej przykrości, któ-
rą odczuło Twoje serce, gdy 
widziałeś, w  jakim ubóstwie 
narodziło się Dzieciątko Je-
zus oraz odnawiam w Twym 
sercu radość, której dozna-
łeś, słysząc śpiew aniołów 
i  widząc pasterzy i  mędrców 
oddających hołd Dzieciąt-
ku. Przez Twą boleść i radość 
wyjednaj mi tę łaskę, bym 
w  pielgrzymce życia ziem-
skiego stał się godny życia 
wiecznego. Amen. 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Mary-
jo..., Chwała Ojcu...

3.  Święty Józefie, użalam się 
nad Tobą dla tej boleści, która 
zraniła Twoje serce przy ob-
rzezaniu Dzieciątka oraz od-
nawiam w Tym sercu radość, 
której doznałeś, nadając Mu 

najświętsze imię Jezus. Przez 
Twą boleść i radość wyjednaj 
mi łaskę, bym był wiernym 
czcicielem Jezusa i  doszedł 
do wiecznej chwały. Amen. 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Mary-
jo..., Chwała Ojcu...

4.  Święty Józefie, użalam się nad 
Tobą dla tego bólu, który prze-
szył Twe serce, gdy usłyszałeś 
proroctwo Symeona o  przy-
szłych cierpieniach Jezusa i Ma-
ryi oraz odnawiam w  Twym 
sercu radość, której doznałeś, 
rozważając to proroctwo prze-
powiadające zbawienie dusz 
za cenę tych cierpień. Błagam 
Cię przez tę boleść i  radość 
o  łaskę, bym należał do liczby 
tych, którzy chwalebnie zmar-
twychwstaną. Amen. 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Mary-
jo..., Chwała Ojcu...

5.  Święty Józefie, użalam się 
nad Tobą dla tego smutku, 

S e p t e n n a  ku czci siedmiu boleści i siedmiu radości św. józefa

Włoska święta – Rita 
z  Casci – pomimo upływu 
wieków wciąż jest bardzo po-
pularna. miejsc jej kultu przy-
bywa także w  Polsce, a  ona 
wyprasza liczne cuda i  łaski. 
Poniżej jedno ze świadectw.

Dziś, patrząc na moją spokoj-
nie śpiącą kilkudniową córeczkę, 
dziękuję Bogu za łaskę wysłucha-
nia moich modlitw, składanych 
za wstawiennictwem św. Rity.

Zaledwie kilka tygodni temu, 
słysząc diagnozę lekarza, za-
walił się mój cały świat. To była 
moja trzecia ciąża, od począt-
ku przebiegająca właściwie bez 
większych problemów. Dobrze 

który ogarnął Twe serce, gdy 
patrzyłeś na trudy i niewygo-
dy, na jakie byli narażeni Je-
zus i Maryja w czasie ucieczki 
do Egiptu oraz odnawiam 
w Twym sercu radość, której 
doznałeś z  faktu uratowania 
życia Dzieciątku przed okrut-
nym Herodem. Proszę Cię 
przez tę boleść i  radość o  ła-
skę zwycięstwa nad nieprzy-
jaciółmi duszy i życia w obec-
ności Bożej. Amen. 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Mary-
jo..., Chwała Ojcu...

6.  Święty Józefie, użalam się 
nad Tobą dla tej rozterki, jaką 
przeżyłeś, gdy chciałeś osiąść 
w  Judei, lecz obawiałeś się 
Archelausa, oraz odnawiam 
radość, której doznałeś, gdy 
anioł Cię uspokoił, polecając 
udać się do Nazaretu. Przez 
tę boleść i  radość wyjednaj 
mi sumienie czyste, wolne od 

niepokoju i  przesadnej skru-
pulatności. Amen. 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Mary-
jo..., Chwała Ojcu...

7.  Święty Józefie, użalam się nad 
Tobą dla tej boleści, która zra-
niła Twe serce, gdy bez Twej 
winy zaginął Jezus w Jerozo-
limie, oraz odnawiam radość, 
której doznałeś, gdy znalazłeś 
Go w  świątyni między uczo-
nymi w  Piśmie. Błagam Cię 
przez tę boleść i radość, bym 
nigdy w  życiu nie utracił Je-
zusa. Amen. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...

Za: www.swietyjozef.kalisz.pl

się czułam, wyniki 
miałam prawidłowe, 

nawet wykryta w cza-
sie ciąży cukrzyca nie 
przyprawiała mnie 
o większe zmartwienie. 
Na każdym badaniu 
USG słyszałam od 
lekarza, że dzidziuś 
rośnie i wszystko jest 
w porządku. Dlatego 
też na kolejną wizy-
tę, wyznaczoną na 
14 sierpnia, szłam 

bez większych obaw. 
Zwłaszcza że zaledwie 

dwa tygodnie wcześniej mia-
łam robione takie samo bada-

nie, które potwierdzało, że ciąża 
przebiega prawidłowo, a  maleń-
stwo rośnie. Nic nie wskazywało, 
że 14 sierpnia, w  36. tygodniu 
ciąży usłyszę diagnozę, która 
zrujnuje mój dotychczasowy 
świat. Podczas badania USG le-
karz długo oglądał główkę dziec-
ka, mierzył, sprawdzał, po czym 
powiedział: „Móżdżek jest niena-
turalnie powiększony... trzeba to 
sprawdzić na bardziej specjali-
stycznym badaniu 3D”.

Nie wiedziałam, co mam 
zrobić, strach całkowicie mnie 
sparaliżował. Odebrałam od 
lekarza skierowanie na konsul-

tacje i  wykonanie bardziej do-
kładnego badania 3D. Wyszłam 
z  gabinetu i  zaczęłam płakać. 
Zadzwoniłam do męża, mówiąc, 
że z  naszą córeczką jest źle, że 
może być chora. Zaczęło się po-
szukiwanie lekarza, który zgo-
dzi się wykonać badanie w  tak 
późnej już ciąży. Prosiłam św. 
Ritę, by nam pomogła. Okazało 
się, że jeszcze tego samego dnia 
spotkałam na swojej drodze trzy 
wspaniałe osoby, dzięki którym 
udało się nam umówić na wizy-
tę u  pani doktor w  Krakowie na 
19 sierpnia. 

Przyjechałam do domu 
i  wszyscy zaczęliśmy się modlić, 
prosząc Boga o  dar zdrowia dla 
mojej córeczki. Miałam w  domu 
woreczek z  płatkami róż sprzed 
figury św. Rity z  Makowa. Wło-
żyłam go pod bluzkę i  cały czas 
nosiłam na brzuchu, prosząc by 
św.  Rita wstawiła się za nami 
u Boga.

Po pięciu dniach pojecha-
liśmy z  mężem do Krakowa do 
pani doktor, która zajmuje się 
badaniami prenatalnymi. Cze-
kając przed gabinetem, trzyma-
łam w dłoniach woreczek z płat-
kami róż, a  gdy weszliśmy do 
środka, włożyłam go do kieszeni 
w  spodniach, by nadal były bli-

sko mojej córeczki. Pani doktor 
przeprowadziła wywiad, spraw-
dziła wyniki oraz USG wykonane 
przez mojego lekarza, po czym 
rozpoczęła swoje badanie. Przy-
kładając głowicę do brzucha, po-
wiedziała: „Faktycznie, móżdżek 
jest nienaturalnie duży”. Moje 
serce zamarło, łzy stanęły mi 
w oczach. Zdałam sobie sprawę 
z  tego, że moja córeczka może 
się urodzić niepełnosprawna. 
Ścisnęłam w ręku kieszeń, w któ-
rej miałam płatki róż, błagając: 
„Święta Rito, pomóż”. Pani dok-
tor przeprowadzała nadal ba-
danie, sprawdzając wszystkie 
pozostałe narządy. W  pewnym 
momencie kazała obrócić mi się 
na bok. Zaczęła ponownie oglą-
dać główkę dziecka. Czekaliśmy 
z mężem w napięciu, nic nie mó-
wiąc. Raz, by nie przeszkadzać 
pani doktor w wykonaniu bada-
nia, a dwa, bojąc się powiedzieć 
na głos tego, czego każde z  nas 
się obawiało.

Po dłuższej chwili pani dok-
tor zakończyła badanie i powie-
działa: „Wasze dziecko jest zdro-
we! Główka jest już nisko, dlate-
go trudno było ją zbadać, gdy 
leżała pani na plecach. Wów-
czas faktycznie móżdżek wydaje 
się powiększony. Dopiero gdy 

pacjentka leży na boku, można 
zbadać strukturę mózgu i widać 
na niej, że wszystko rozwija się 
prawidłowo”.

Łzy same poleciały nam 
z  oczu. Nie wiedziałam, jak 
dziękować Bogu, św. Ricie i  in-
nym świętym, których prosiłam 
o  wstawiennictwo. Gdy wycho-
dziliśmy z gabinetu, mąż sięgnął 
do kieszeni i  pokazał mi, że on 
także nosił przy sobie płatki róż 
św. Rity zamknięte w  breloczku, 
który kiedyś kupiłam mu w  Ma-
kowie.

Podczas dni oczekiwania na 
badanie obiecałam św. Ricie, 
że jeśli moje modlitwy zostaną 
wysłuchane, to zostawię swoje 
świadectwo jako dowód na to, że 
św. Rita potrafi wyprosić pomoc 
i  rozwiązanie w  nawet najbar-
dziej beznadziejnych przypad-
kach. W  głowie ciągle miałam 
słowa: „Proście, a  otrzymacie, 
kołaczcie, a otworzą wam” i te, że 
dla Boga wszystko jest możliwe. 
Po raz kolejny przekonałam się, 
że naprawdę warto się modlić 
i warto wierzyć, a św. Rita zawsze 
znajdzie rozwiązanie.

Dziękuję Ci, św. Rito. 
Twoja wierna Anna
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„Święta rito, pomóż!”Świadectwo 

Katalog wysyłkowy – super nowości!

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

Zamów bezpłatny katalog!

www.religijna.pl

24,90
29,90 zł

Giulio Meotti

Ostatni papież Zachodu?
Opowieść o walce, proroctwie i świa-
dectwie papieża, który wyznaczył sobie 
wielki cel – uratować Zachód, jego kul-
turę i cywilizację. Jego obecność w tym 
świecie jako papieża była nie do znie-
sienia. Jego geniusz był postrzegany jako 
zagrożenie dla planów budowy nowego 
świata, dlatego jego rezygnacja przez  
wielu została przyjęta z ulgą...
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka

KOD: 641995

Gerard van den Aardweg

Nauka mówi nie! 
Oszustwo homo-małżeństwa
Wstęp: ks. Dariusz Oko

Krytyczny głos naukowca w debacie 
o tak zwanych „homo-małżeństwach”! 
Doświadczony psycholog i wysokiej klasy 
specjalista wyjaśnia te kwestie, bazując 
na niepodważalnych faktach i argumen-
tach naukowych!
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 758316

24,90
34,90 zł

Gilberte Degeimbre

Objawienia Matki Bożej 
w Beauraing
W Beauraing – niewielkiej miejscowości 
w Belgii, w latach trzydziestych XX wieku 
kilkorgu dzieciom objawiła się Maryja. 
Dlaczego właśnie tam? Dlaczego akurat tym 
dzieciom? I jakie było przesłanie Jaśniejącej 
Pani o świetlistym sercu? Jedną z widzą-
cych była najmłodsza Gilberte Degeimbre, 
która po latach spisała swoje wspomnienia 
o tamtych nadzwyczajnych wydarzeniach...
WYD. AA, 12×19, s. 216, miękka

KOD: 641513

24,90
29,90 zł

14,90

Dwanaście wielkich 
obietnic Najświętszego 
Serca Jezusa
Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. 
345 lat temu św. Małgorzata Alacoque otrzy-
mała od Pana Jezusa niezwykłe przesłanie 
Jego Najświętszego Serca oraz dwanaście 
obietnic zapowiadających szczególne łaski 
Bożego miłosierdzia. Wśród nich znajduje 
się wielka obietnica związana z nabożeń-
stwem pierwszych piątków miesiąca.
WYD. AA, 12×16, s. 128, miękka

KOD: 643319

Wojtyła. Śledztwo 
Książeczka z fi lmem DVD

José María Zavala, reżyser załączonego do 
książeczki fi lmu, w zaskakujący i oryginalny 
sposób podchodzi do życia Karola Wojtyły. 
Tam, gdzie wszyscy biografowie kończą 
swoje dzieła – w momencie śmierci bo-
hatera – on rozpoczyna jeszcze ciekawszą 
opowieść. Przesłuchuje świadków, których 
historie odkrywają siłę wstawiennictwa 
świętego papieża. 
Książeczka: RAFAEL, 14×19, s. 24, twarda 
Film: czas trwania: 78 min., polski lektor

KOD: 560659

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

Henryk Bejda

Sekret ocalenia
Kto i jak w rocznicę objawień fatimskich 
ocalił Papieża przed pewną śmiercią? Czy 
miała w tym swój udział włoska augu-
stianka, mistyczka i duchowa córka Ojca 
Pio? Czy to właśnie o niej zamachowiec 
powiedział, że powstrzymała go przed 
kolejnym strzałem? Jakie tajemnice kry-
ło bogate życie siostry Rity Montelli? 
Znakomite dziennikarskie śledztwo w no-
wym wydaniu w 40 lat po zamachu!
RAFAEL, 13×20, s. 256, miękka

KOD: 560741

Przesyłka gratis już od 120 zł!
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Niedzielą Dobrego Pasterza 
rozpoczynamy w  Kościele kolejny 
Światowy Tydzień Modlitw o  Po-
wołania. Po raz pierwszy przeży-
waliśmy go w 1964 r. I choć w wielu 
wspólnotach i  parafiach o  powo-
łania do kapłaństwa i życia zakon-
nego modlimy się codziennie, to 
jednak ta niedziela i  ten Tydzień 
Modlitw jakoś szczególnie wpisują 
się w  nasz modlitewny kalendarz. 
Ktoś mógłby z  przekąsem powie-
dzieć, że im dłużej się modlimy, 
tym tych powołań mamy mniej. 
Rzeczywiście, coraz odważniej mó-
wimy w Polsce o kryzysie powołań. 
Powodów oczywiście jest wiele. 

Kilka tygodni temu Generał Za-
konu Pijarów wizytował naszą Pol-
ską Prowincję. Zostawił nam wiele 
ciekawych myśli. Pośród nich taką: 
,,Kapłan nie daje Bogu i  ludziom 
czasu. Czas dają inni. Kapłan daje 
Bogu i  ludziom całe swoje życie”. 
Słowa Generała są nawiązaniem 
do słów samego Jezusa, który po-
wiedział, że dobry pasterz to taki 
pasterz, który daje życie swoje za 
owce. Daje życie. Nie tylko czas, za-
interesowanie, talenty. Dobry pa-

sterz daje życie. I w tym zdaniu tkwi 
odpowiedź na pytanie o pustosze-
jące nowicjaty i seminaria. 

Będziemy mieli kapłanów wtedy, 
gdy młodzi odważą się oddać Bogu 
i  ludziom nie swój czas, ale swo-
je życie. A  do tego potrzebna jest 
hojność serca. Jeśli młody człowiek 
nie będzie hojny, jego seminaryjna 
formacja i przyszłe kapłańskie życie 
będą niekończącą się drogą krzy-
żową. Tak jest, gdy człowiek siebie 
stawia w centrum i wszystko układa 
tak, żeby to jemu było dobrze. Ale 
jeśli będzie w  sercu duch hojności 
i pragnienie dzielenia się sobą z in-
nymi, człowiek ów stanie się naj-
szczęśliwszą istotą na świecie. 

Pewien student powiedział mi 
niedawno: „Proszę ojca, jest mniej 
powołań, bo Pan Bóg wie, że pan-
demia wymiecie ludzi z  kościołów 
i  już tak wielu księży potrzebnych 
nie będzie”. Uśmiechnąłem się i po-
wiedziałem, że właśnie dlatego, że 
pandemia wymiecie niektórych 
ludzi z kościołów, potrzeba będzie 
znacznie więcej kapłanów. I  to ka-
płanów odważnych; takich, którzy 
pójdą szukać zaginionych owiec. 

Taki właśnie program na kapłań-
skie życie wyznacza nam Ewange-
lia. Jezus zostawia dziewięćdziesiąt 
dziewięć i  idzie szukać tej jednej, 
która odeszła. 

Jako duchowni ciągle jeszcze li-
czymy na to, że ludzie sami do nas 
przyjdą. Że przyjdą na Eucharystię, 
do konfesjonału, że zapiszą się do 
jakiejś grupy czy wspólnoty. A Jezus 
wyraźnie pokazuje, że nie wolno cze-
kać, trzeba działać. I to wezwanie do 
działania skierowane jest nie tylko 
do duchownych. Każdy z  nas musi 
się czuć odpowiedzialny za Kościół 
i za tych, których w tym Kościele na-
zywamy naszymi braćmi i siostrami. 

Mamy więc do wykonania po-
dwójne zadanie. Pierwsze to nie 
ustawać w modlitwie o nowe i cha-
ryzmatyczne powołania do służby 
Bogu. Drugie to rozglądać się wo-
kół i  próbować przyprowadzać do 
Kościoła tych, którzy się zagubili. 
Wciąż jest wielu takich, dla których 
możemy – jak Jezus – być dobrymi 
pasterzami.

o. Piotr Recki SchP
duszpasterz powołań

recki@pijarzy.pl 

Być dobrym pasterzem jak jezus
 Jezus    

 powiedział: 
„Ja jestem 

dobrym 
pasterzem. 

Dobry pasterz 
daje życie  

 swoje za 
owce”  

 (j 10,11).

W  poszukiwaniu śladów 
Matki Bożej w  świecie 
chcemy się udać do 

portugalskiej parafii o  nazwie 
Fatima. Tam w  1917 r. Maryja 
przekazała światu niezwykłe 
przesłanie, które jest określane 
mianem „najważniejszego ob-
jawienia XX w”. „Pani jaśniejsza 
od słońca” ukazała się trojgu 
dzieciom: siedmioletniej Hia-
cyncie, dziewięcioletniemu 
Franciszkowi (dziś już święci) 
i  dziesięcioletniej Łucji. Obja-
wienia miały miejsce na małym 
skrawku ziemi należącym do 
rodziców Łucji, nazywanym Do-
liną Pokoju, gdzie trójka dzieci 
często wypasała owce. Dzięki 
Maryi to miejsce stało się sław-
ne na cały świat. To Ona, jako 
Królowa Pokoju, objawiła się 
tam w momencie, gdy na świe-
cie trwała pierwsza wojna świa-
towa. I  ogłosiła ewangeliczne 
orędzie pokoju. 

Boży pokój stanowi we-
wnętrzną harmonię i  jedność 
z  Bogiem. Jest owocem stałej 
walki ze złem i Szatanem. Rodzi 
się on w sercu, gdy zwyciężamy 
pychę, egoizm, powierzchow-
ność czy ciasnotę serca. Ważna 
jest więc troska o własne serce, 
o  dobre kształtowanie własne-
go sumienia. Uczniowie Pana 
Jezusa mają szczególne zobo-
wiązanie w budowaniu pokoju. 
Wynika ono ze słów zawartych 
w  Kazaniu na Górze: „Błogosła-
wieni, którzy wprowadzają po-
kój, albowiem oni będą nazwa-
ni synami Bożymi” (Mt 5,9). 

Naśladując Pana Jezusa, 
chrześcijanie stają się „narzę-
dziami pokoju” zdobywane-
go przez przezwyciężanie zła 
dobrem. Aby to było możliwe, 

warto budować przyjaźń z Ma-
ryją, która uczy nas dostrzegać 
dobro i  piękno w  sercu inne-
go człowieka. Czytając Pismo 
Święte, możemy poznać Mary-
ję, Jej życie, prace, jakie podej-
mowała, oraz to, w jaki sposób 
oręduje za nami jako Królowa 
z  nieba. Nadzwyczajna droga 
życia Matki Pana Jezusa realizu-

je się bardzo zwyczajnie, w co-
dzienności domowych obo-
wiązków. W  swym prostym ży-
ciu kobiety z  prowincji najpeł-
niej oddaje się Ona Bogu. Na Jej 
codzienność składają się: trudy 
podróży, narodziny Dziecka 
w niesprzyjającym miejscu, za-
grożenia życia, ucieczki wraz 
z Dzieckiem z kraju w obce Jej 
miejsce. Liczne miejsca, w  któ-
rych ludzie oddają cześć Matce 
Bożej, sanktuaria maryjne na 
całym świecie, niezliczone ilości 
wysłuchanych modlitw świad-
czą o tym, że Maryja kocha nas, 
wspiera, wstawia się za nami. 
Dzięki temu, że jest w  niebie, 
może dziś docierać do każdego 

człowieka, może swoją miłością 
objąć każdego.

Czego możemy się nauczyć 
od Matki Bożej? Do czego pro-
wadzi taka przyjaźń? Przede 
wszystkim do bycia świętymi. 
Spójrzmy na życie pastuszków 
fatimskich. Święty Jan Paweł II, 
przemawiając do dzieci 13 maja 
2000 r. w  Fatimie, powiedział: 
„Poproście waszych rodziców 
i  nauczycieli, ażeby was zapi-
sali do «szkoły» Matki Bożej, 
ażeby was nauczyła stać się jak 
pastuszkowie, którzy starali się 
czynić to, o co Ona ich prosiła. 
(...) Tak właśnie się stało, że ci 
pastuszkowie błyskawicznie 
zostali świętymi. Pewna ko-
bieta, która przyjęta Hiacyntę 
w  Lizbonie, słuchając tak pięk-
nych i mądrych rad, których jej 
dziewczynka udzieliła, zapyta-
ła, od kogo tego się nauczyła. 
«Od Matki Bożej» – odpowie-
działa. Pozwalając wielkodusz-
nie prowadzić się tak dobrej 
Nauczycielce, Hiacynta i Franci-
szek w krótkim czasie osiągnęli 
szczyty doskonałości”.

Aby wzrastać w „szkole” Ma-
ryi, trzeba przede wszystkim 
znajdować czas na rozmowę 
z Matką Najświętszą, aby odda-
wać Jej rozmaite sytuacje, pro-
blemy, trudności i różnych ludzi, 
bliskich naszemu sercu. W  po-
głębianiu naszej przyjaźni z Mat-
ką Bożą są pomocne modlitwy, 
jak nabożeństwo fatimskie, ró-
żaniec, Litania loretańska do Naj-
świętszej Maryi Panny, nowenna 
czy koronka. Najbardziej jednak 
znane jest proste pozdrowienie 
Zdrowaś Maryjo, które w  czasie 
zwiastowania wypowiedział bo-
ski posłaniec Gabriel.

Ks. Leszek Smoliński

Duchowa adopcja maturzysty

Karmelitanka św. Te-
resa z  Lisieux była 

zafascynowana pew-
nym Polakiem. Był 
nim... św. Stanisław 
Kostka. Młodzieniec 
z Rostkowa stał się bo-

haterem jednej z dwóch sztuk teatralnych, któ-
re napisała (bohaterką drugiej była św. Joanna 
d’Arc). W sztuce św. Teresa – ustami św. Stanisła-
wa – zadawała Maryi nurtujące ją samą pytanie: 

„Czy błogosławieni 
w  niebie mogą jesz-
cze pracować nad 
zbawieniem dusz?”. 
„Dla dusz zbawienia 
wybrani i  w  niebie 
pracować mogą, 
więc twoją to będzie drogą, wieść dusze do tej 
przystani” – zapewniała przedstawiona w sztuce 
Matka Boża.

hb

W przyjaźni z maryją

W  czasie, gdy mieszkań-
cy Oceanii borykają się 

z  ogromnymi problemami 
związanymi z  podnoszeniem 
się poziomu wód Pacyfiku 
i  skutkami pandemii, na Sa-
moa i  Wyspy Tonga trafią 
Dzwony Nadziei. Poświęcił je 
11 kwietnia – w  Święto Bo-
żego Miłosierdzia – w  Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w  Krakowie-Łagiewnikach 
abp Marek Jędraszewski. Me-
tropolita krakowski powie-
dział w homilii: „Historia Boże-
go miłosierdzia właśnie stąd, 
z  Łagiewnik, rozprzestrzenia 
się na cały świat. Jakżeż wy-
mownym tego wyrazem jest 
akt, którego będziemy świad-
kami za chwilę. Będą bowiem 
poświęcone dwa «Dzwony 

Nadziei» związane z  tajem-
nicą Bożego Miłosierdzia dla 
Samoa i  Tonga, ufundowa-
ne przez apostołów Bożego 
Miłosierdzia mieszkających 
w Australii”.

Arcybiskup Jędraszewski 
podkreślił, że kiedy „Dzwo-
ny Nadziei” trafią do swoich 
miejsc przeznaczenia: do ka-
tedry Niepokalanego Poczęcia 
w stolicy Samoa – Apia, gdzie 
znajduje się siedziba Centrum 
Bożego Miłosierdzia na Oce-
anię, i do bazyliki św. Antonie-
go z  Padwy w  stolicy Tongo 
–  Nuku’alofa, będą tamtej-
szym wiernym głosić orędzie 
o Bożym Miłosierdziu.

Dzwony w tradycji chrześci-
jańskiej są głosem Boga, który 
przynosi pokój i nadzieję.

Poświęcenie  
Dzwonów Nadziei

fot. Wikimedia Commons
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Od Święta Miłosierdzia 2021 r. na stronie 
www.milosierdzie.pl można uczestniczyć 

on-line w  modlitwie przed Najświętszym Sa-
kramentem, który wystawiony jest w  Kaplicy 
Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

„Często napływały do nas prośby, abyśmy 
stworzyli możliwość udziału w adoracji przez 
transmisję. Nie tylko czas pandemii, ale tak-
że różne ograniczenia: wieku, choroby, 
niepełnosprawności uniemożliwiają wier-
nym osobiste przybycie na adorację. Od 
tegorocznego Święta Miłosierdzia każdy, 
kto tylko chce – w dzień czy w nocy, 24 go-
dziny na dobę – może się połączyć z naszą 
Kaplicą Wieczystej Adoracji i trwać na mo-
dlitwie, wpatrując się w  Pana Jezusa obec-
nego w  Najświętszym Sakramencie” – mówi 
ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że czuwa-
nie modlitewne w  łagiewnickiej Kaplicy Wieczy-
stej Adoracji trwa od 3 kwietnia 2005 r. Tak pisał 
o tym wydarzeniu św. Jan Paweł II w liście na Świę-
to Miłosierdzia podpisanym kilka dni przed odej-
ściem do domu Ojca, 31 marca 2005 r.: „Cieszę się, 
że w  tę niedzielę rozpocznie się w  Sanktuarium 
wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Nic tak jak eucharystyczna obecność Pana nie 
uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się 
przez Krzyż i  Zmartwychwstanie. Niech 
zatem ta obecność będzie dla wszystkich 
pielgrzymów źródłem mocy i nadziei”. 

adorujmy Pana

Francuzka zafascynowana 
Polakiem

Już po raz dziewiąty ruszyła Duchowa 
Adopcja Maturzysty. To zainicjowana 

w 2013 r. przez ojców pijarów akcja, w której 
biorą udział osoby przystępujące do egzami-
nów maturalnych i ci wszyscy, którzy pragną 
towarzyszyć im w  tym szczególnym czasie 
swoją modlitwą.

„Jak co roku w intencji maturzystów będą 
się modlić ojcowie, bracia, klerycy i nowicju-
sze z zakonu pijarów oraz ci wszyscy, którzy 
zechcą się włączyć w  naszą akcję. Każde-
go roku grono modlących się tworzą także 
uczniowie szkół pijarskich, ich rodziny, przy-
jaciele, parafianie, członkowie Bractw Szkół 
Pobożnych i wielu innych. Tej modlitwy bę-
dzie naprawdę sporo” –  mówi koordynator 
akcji o. Piotr Recki SchP.

Młodzi, którzy chcą zostać zaadoptowani, 
mogą się zgłosić do akcji poprzez formularz 
na stronie Duchowa Adopcja Maturzysty. 

Zakon Pijarów to założona przez 
św. Józefa Kalasancjusza wspólnota ojców 
i braci, którzy na mocy ślubów zakonnych 
poświęcają swoje życie nauczaniu i  wy-
chowaniu dzieci i  młodzieży. Obok trzech 
powszechnych w Kościele rad ewangelicz-
nych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 
– składają także ślub bezinteresownej tro-
ski o nauczanie i wychowanie dzieci i mło-
dzieży. Wspomniana akcja jest jedną z wie-
lu form realizacji pijarskiego charyzmatu. 



Wertując stare książeczki 
do nabożeństwa, można 

się natknąć na piękną, choć co-
raz mniej znaną już dziś trady-
cję, według której każdy dzień 
tygodnia miał swoje określo-
ne modlitwy, w każdym z nich 
oddawano szczególną cześć 
komu innemu. być może i dziś 
warto choć częściowo powró-
cić do tej praktyki.

nieDZiela
 Dzień Pański – dzień 

poświęcony Trójcy świętej

Wśród przewidzianych na 
ten dzień specjalnych modlitw 
znalazły się: Hymn ambrozjański 
czyli Te Deum, modlitwa do Trój-

Święty redemptorysta Klemens Hofbauer 
(1751-1820) posługiwał kiedyś w  parafii 

w Weinried. Zachęcał tam pewną starszą ko-
bietę – żonę miejscowego kowala – do częst-
szego przystępowania do sakramentów 
świętych. „Co by ludzie powiedzieli, gdyby 
stara kowalowa tak często Komunię Świętą 
przyjmowała?” – oponowała kobieta. „A co lu-
dzie powiedzą, gdy się stara kowalowa potępi?” 
– zapytał ją św. Klemens.

co ludzie powiedzą...
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cy Przenajświętszej, wezwanie 
do Trójcy Przenajświętszej, akty 
strzeliste, a  także modlitwa do 
Trójcy Przenajświętszej napisa-
na przez św. Augustyna. Tego 
dnia szczególną cześć oddawa-
no również Bożej opatrzności 
– odmawiano modlitwy do niej 
oraz akt poddania się opatrz-
ności Bożej. Wśród przewi-
dzianych na niedzielę modlitw 
znalazła się również Litania do 
Imienia Jezus.

PonieDZiałek
 dzień poświęcony  

Duchowi świętemu

W  poniedziałek odmawiano 
Wezwanie Ducha Świętego, Li-

tanię do Ducha Świętego, 
Hymn oraz Nowennę do 
Ducha Świętego. Modlo-
no się o  siedem darów 
Ducha Świętego oraz 
odmawiano Akt poświę-
cenia się Duchowi Święte-
mu, a  także Modlitwę za 
Kościół święty.

WToRek
 dzień poświęcony  

czci aniołów i świętych 
Pańskich

Głównymi wtorko-
wymi modlitwami były: 
Litania do Anioła Stróża, 
modlitwy do św. Micha-

ła Archanioła oraz Litania do 
Wszystkich Świętych. Modlono 
się tego dnia do ulubionych 
świętych oraz osobistych pa-
tronów. We wtorek odmawia-
no także modlitwy pokutne 
– Psalm 69 oraz Hymn błagalny 
św. Augustyna.

śRoDa
 dzień poświęcony  

czci św. józefa

Oblubieńcowi Maryi de-
dykowano litanię, modlitwę 
ułożoną przez Piusa X, za jego 
przyczyną zanoszono modły 
o dobrą śmierć i o łaskę czystoś-
ci, odmawiano akty strzeliste.

CZWaRTek
 dzień poświęcony czci 

Przenajświętszego Sakramentu

Wśród przewidzianych na 
ten dzień nabożeństw i modlitw 
znalazły się: adoracja Najświęt-
szego Sakramentu zawierająca 
m.in. akty wiary, uwielbienia, 
przeproszenia, nadziei i miłości 
oraz komunię duchową; Litania 
do Przenajświętszego Sakramen-
tu oraz godzina święta.

PiąTek
 dzień poświęcony 

najświętszemu Sercu 
jezusowemu i męce Pańskiej

W  piątek odmawiano Lita-
nię do Najświętszego Serca Je-
zusowego lub Złotą Koronkę do 
Najsłodszego Serca Jezusowego, 
odprawiano publiczne przebła-

ganie Najświętszego Serca Je-
zusa, drogę krzyżową, śpiewa-
no Gorzkie żale. Oczywiście nie 
należy zapominać o  nabożeń-
stwie pierwszopiątkowym.

SoboTa
 dzień poświęcony czci 

najświętszej maryi Panny

Szczególną cześć odbiera Mat-
ka Boża. Wśród poświęconych Jej 
modlitw i  nabożeństw znalazły 
się: Ofiarowanie się Najświętszej 
Maryi Pannie, Godzinki o niepoka-
lanym poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny, modlitwy m.in. do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy czy 
Matki Bożej Dobrej Rady. Dziś do-
szło do tego nabożeństwo pierw-
szosobotnie. Sobota była również 
dniem ofiar i modlitwy o powoła-
nia i uświęcenie kapłanów.

Stronę przygotował Henryk Bejda

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Prze-
wodniczko i  Wspomożycielko narodu na tym 
gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w  tak 
dziś trudnych chwilach życia polskiego.

Oddajemy w  Twe macierzyńskie dłonie to, 
co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła 
w naszych sercach i czynach, w obyczaju i dzia-
łaniu narodu.

Powierzamy Ci, Maryjo, i  to, co w  nas słabe 
i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Po-
móż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj 
z upadków, klęsk i błędów.

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, 
ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w  obli-
czu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu 
przed przyszłością.

Zawierzamy Ci każdego człowieka w  naszej 
Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodzi-

modlitwa  
do najświętszej maryi Panny  

królowej Polski

Na dziejowym  
zakręcie...
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1.  „Paś baranki moje”, „Paś 
owce moje”.

2.  „Zaprawdę, powiadam ci: 
Dziś będziesz ze Mną w raju”.

3.  „(...) jeśli to możliwe, niech 
Mnie ominie ten kielich. 
Wszakże nie jak Ja chcę, ale 
jak Ty [niech się stanie]!”.

4.  „(...) martwisz się i  niepo-
koisz o  wiele, a  potrzeba 
<mało albo> tylko jedne-
go. Maria obrała najlepszą 
cząstkę, której nie będzie 
pozbawiona”.

5.  „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, któ-
rzy nie widzieli, a uwierzyli”.

6.  „Nikt cię nie potępił? (...) 
I  Ja ciebie nie potępiam. 
Idź i odtąd już nie grzesz”.

7.  „(...) zejdź prędko, albo-
wiem dziś muszę się za-
trzymać w  twoim domu” 
i „Albowiem Syn Człowie-
czy przyszedł odszukać 
i zbawić to, co zginęło”.

- jak dobrze ją znasz?

8.  „Córko, twoja wiara cię oca-
liła, idź w pokoju i bądź wol-
na od swojej dolegliwości”.

9.  „O  gdybyś znała dar Boży 
i  [wiedziała] kim jest Ten, 
kto Ci mówi: «Daj Mi się 
napić», to prosiłabyś Go, 
a dałby ci wody żywej”.

10.  „Przyszedłem w  imieniu 
Ojca mego, a nie przyjęli-
ście Mnie”.

11.  „Każdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu”.

12.  „Co masz uczynić, czyń 
prędzej!”.

Czy wiesz, do kogo Pan jezus skierował te słowa?

odpowiedzi: 1. Do św. Piotra (J 21,15 i 17). 2. Do łotra ukrzyżowanego po Jego pra-
wej stronie (Łk 23,43). 3. Do Boga Ojca (Mt 26,39). 4. Do Marty z Betanii (Łk, 10,41-
42). 5. Do „niewiernego” św. Tomasza Apostoła (J 20,29). 6. Do kobiety cudzołożnej (J 
8,10-11). 7. Do Zacheusza - zwierzchnika celników (Łk 19,5 i 10). 8. Do kobiety cierpią-
cej na krwotok (Mk 5,34). 9. Do Samarytanki czerpiącej wodę ze studni (J 4,10). 10. Do 
Żydów (J 5,43). 11. Do Piłata (J 18,37). 12. Do Judasza Iskarioty (J 13,27).

Za poprawne odpowiedzi 
na pytania 1-4 przyznaj sobie 
po 1 pkt; pytania 5-8: po 2 pkt; 
pytania 9-12: po 3 pkt. Podlicz! 
Jeśli zdobyłeś: 
•	20-24 punktów – Wspaniale! 
•	20-10 punktów – Nieźle!
•	poniżej 10 punktów –  Weź 

Ewangelię i czytaj!
(hb) Fragmenty za Biblią Ty-

siąclecia, Pallotinum, Poznań 2013

ewangelia ny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich 
zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, zwycięska 
Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i  wady, 
a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby in-
nych, bezmyślne korzystanie z  dóbr tego świata. 
Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czy-
nem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy 
oczekują naszej pomocy.

Prosimy Cię, Matko i  Żywicielko Syna Bożego: 
naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po 
naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować 
z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożyciel-
ko Wiernych, współodpowiedzialności w  Kościele 
i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu 
drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe 
dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.

Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. 
Pragniemy żyć z  każdym dniem lepiej i  godniej 
jako chrześcijanie i  Polacy, świadomi wielkiego 
dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wier-
ni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale 
otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, 
Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, 
abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych 
od wieków ważnych i  tych prawdziwie nowych 
– a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu 
– zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.

Spraw przez pomoc z  nieba, przez swe potężne 
wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie 
zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy 
kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem jako 
Jego wierni wyznawcy.

Pragniemy gorąco, czynem i  słowem, całym 
swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą 
wyznajemy,

Wspomagaj nas w  tym, Maryjo, Wspomoży-
cielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

za: http://communiocrucis.pl

Tydzień z Bogiem i świętymi
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