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Młode brazylijskie
małżeństwo spodziewało
się upragnionego dziecka.
Niestety, badania prenatalne
ujawniły wrodzoną wadę
układu kostnego maleństwa.
Dzięki modlitwie wielu ludzi
dziewczynka urodziła się
zdrowa, a cud ten otworzył
drogę do beatyfikacji
o. Franciszka Jordana.

Franciszek Maria
od Krzyża Jordan

Błogosławiony

Naród poświęcony
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Y

Aby Polska była domem św. Józefa
Rozmowa z ks. Dariuszem Dąbrowskim

fot. Balloïdes

Święte Marie z Prowansji

7555

numer

Treść wiadomości:

MAT.RAFAEL.DN

my!
kuje
Dzię
B E Z P Ł A T N A

G

A

Z

E

T

A

E

W

A

N

G

E

L

I

Z

A

C

Y

J

N

A

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

7555
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Wyślij SMS pod numer
o treści
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę.

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

fot. R. Krzeszowiak

maj 2021
Mazowsza, z pograniczy Litwy i Białej Rusi łą
czyli się w hołdzie dla Zbawiciela z góralami
Podhala i gromadami pątników od Kalisza
i Łodzi, od Radomia do Piotrkowa, od Kielc,
Sandomierza, Lublina i całej Małopolski” – tak
pisano w relacjonującym uroczystości jezuic
kim „Posłańcu Serca Jezusowego” z sierpnia
1921 r. Aktu konsekracji dokonał krakowski
biskup sufragan Anatol Nowak, a na uroczys
te Te Deum przybyło 24 hierarchów – kardy
nałów, arcybiskupów i biskupów.

Wotum wdzięczności

Sto lat, sto lat!
Równo 100 lat temu, w niedzielę 29 maja 1921 r. konsekrowano jezuicką bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa – jedną z największych i najpiękniejszych świątyń Krakowa. Kościół jest swoistym
wotum wdzięczności Sercu Bożemu za odzyskanie niepodległości. Kilka dni później, 3 czerwca
1921 r., w obecności Episkopatu Polski w Krakowie
dokonano odnowienia złożonego rok wcześniej
w obliczu bolszewickiej agresji na Jasnej Górze
przez samego prymasa Polski ks. kard. Edmunda
Dalbora aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W

niedzielę 29 maja 1921 r.„znalazła się
u stóp” Jezusa „cała Polska w osobie
przedstawicieli wszystkich dzielnic.
W tym tłumie bowiem, który głowa przy gło
wie wypełnił mury nowej świątyni, widziało
się wiernych czcicieli Bożego Serca ze wszyst
kich stron naszej Ojczyzny. Synowie męczen
ników z Podlasia i Chełmszczyzny mieniali się
z bohaterami z Górnego Śląska; dzielni Po
znańczycy stali ramię w ramię z przybyszami
z dalekiego Podola; mieszkańcy głębokiego

Jezuicka świątynia (od 1960 r. bazylika)
przy ul. Kopernika, położona obok byłego
kompleksu szpitali i klinik, górująca nad
otoczeniem wysoką, 68-metrową wieżą,
ustępującą jedynie Hejnalicy z Bazyliki Ma
riackiej, należy do największych w Krako
wie. Jest jednocześnie centralnym ośrod
kiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Polsce.
Powstawała w latach 1909-1912, a zapro
jektował ją Franciszek Mączyński (1874-1947)
w stylu wczesnego modernizmu, w który
włączone zostały motywy neobizantyjskie,
neoromańskie, neorenesansowe i neobaro
kowe, secesyjne, a nawet ludowe.
Wystrój związany jest głównie z kultem
Najświętszego Serca Jezusowego oraz jezu
ickimi świętymi. Można tam także podziwiać
przepiękne mozaiki – dzieło artystów z We
necji (m.in. mozaika przedstawiająca sym
boliczny hołd narodu polskiego – polskich
świętych i ludzi wszystkich stanów składany
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
W kościele znajdują się również popier
sie i sarkofag z relikwiami (kośćmi prawej

Naród poświęcony Bożemu Sercu

fot. J. Zych

K

ult Najświętszego Serca Jezu
sowego obfituje w różne środ
ki wyrazu, którymi są rozliczne
formy pobożności. Wśród nich na
szczególne uznanie zasługuje akt
poświęcenia Bożemu Sercu, który
w swojej treści i formie odnosi się
do istoty tego kultu. Poświęcenie
Bożemu Sercu Jezusa, chociaż nie
odwołuje się bezpośrednio do tek
stów biblijnych, sięga jednak do isto
ty tego kultu, którą jest miłość Boża.
Myśl o oddaniu się Najświętszemu Ser
cu Pana Jezusa jest związana z objawienia
mi św. Małgorzaty Marii Alacoque, wizytki
z Paray-le-Monial. Chrystus ukazał zakonni
cy swoje spragnione ludzkiej miłości Serce
i zażądał, by Mu się poświęciła. Święta oraz
jej spowiednik św. Klaudiusz la Colombière
jako pierwsi ofiarowali się Bożemu Sercu,
ułożyli formuły zawierzenia i tym samym
zapoczątkowali osobiste poświęcenie się Naj
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Z biegiem cza
su w Kościele zaczęto praktykować poświęcenie
wspólnot, rodzin, narodów i krajów, aż wreszcie
ofiarowano Sercu Zbawiciela cały rodzaj ludzki.
Akt poświęcenia narodu polskiego Najświęt
szemu Sercu Jezusa został dokonany już trzy

krotnie. Najpierw w 1920 r. dokonał go prymas Pol
ski kard. Edmund Dalbor na Jasnej Górze. Odnowio
ny został 3 czerwca 1921 r. w Krakowie, w bazylice
Najświętszego Serca Pana Jezusa, z udziałem całego
Episkopatu Polski. Trzeci raz uznania Jezusa za Króla
Polski dokonał w uroczystość Chrystusa Króla Pry
mas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński w 1951 r.
W 100. rocznicę wydarzenia z 1921 r., w uroczy
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa (11 czerw
ca 2021 r.) podczas Mszy w bazylice Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Krakowie abp Stanisław Gą
decki, przewodniczący KEP, dokona wraz z całym
episkopatem poświęcenia narodu polskiego Naj
świętszemu Sercu Pana Jezusa. W łączności z tym
wydarzeniem tego samego dnia poświęcenie to
zostanie dokonane w każdej polskiej parafii.
Poświęcenie, jako odpowiedź na nieskończo
ną miłość Boga, która w pełni objawiła się w Je
zusie Chrystusie, będzie również publicznym
aktem zadośćuczynienia Jezusowi za grzechy,
którymi przez lata raniliśmy Jego Serce. Ono kie
ruje człowieka w stronę miłości Boga i prowadzi
do podporządkowania jego woli, woli Stwórcy.
Zewnętrznym tego wyrazem i jednocześnie owo
cem aktu poświęcenia są czyny miłości wobec
Boga i wobec bliźniego, zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i społecznym, które stanowią
wyraz troski o budowanie cywilizacji miłości.

3 czerwca 1921 r. w Krakowie biskupi modli
li się: „Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty
i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz
Jezu Chryste! (...) Wyznajemy bowiem przed
niebem i ziemią, że Twego panowania nam po
trzeba: wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu
królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe
prawa; wyznajemy za wszystkich, co znać Cię
i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem
ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak cięż
ko skołatanej ojczyzny. Więc Panie nasz wszech
mocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą
i nędzę, ale w imię dobroci Serca Twego zstąp do
nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawład
nąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i poświęca.
Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas
słodkie i błogosławione królestwo Twoje! (...) ży
cie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech
Twym duchem się napoi i na zasadach Twoich
się oprze! Usuń spomiędzy nas to wszystko, co
prawdzie i łasce Twojej się sprzeciwia, otwórz
oczy zaślepionym, ulecz chore serca, obmyj to,
co oczyszczenia potrzebuje, weź nas w opiekę
przed wrogiem postronnym i przed naszą wła
sną słabością, podbij nas pod świętą władzę
Twej miłości, bo jesteśmy i do Ciebie należeć
chcemy”.
Ks. Leszek Smoliński
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ręki) bł. Jana Beyzyma SJ, rzeźba i sarkofag
na doczesne szczątki służebnicy Bożej Ro
zalii Celakównej, apostołki Intronizacji Naj
świętszego Serca Pana Jezusa, oraz istnieją
ca od 1960 r., jedna z najstarszych na terenie
Krakowa Kaplica Wieczystej Adoracji Naj
świętszego Sakramentu poświęcona przez
ówczesnego biskupa sufragana krakowskie
go Karola Wojtyłę.

Poświęceni Bożemu Sercu

3 czerwca 1921 r., po odprawionych
o godz. 17.00 uroczystych nieszporach,
z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
wyruszyła na krakowski Mały Rynek (wła
śnie tam ponowiono akt poświęcenia – „ob
wołania Zbawiciela najwyższym Panem
Polski”) uroczysta procesja z Najświętszym
Sakramentem. Wzięli w niej udział: prymas
Polski ks. kard. Edmund Dalbor, 19 arcypas
terzy, duchowieństwo i ok. 1
20-140 tys.
wiernych. Procesja mijała pięknie udeko
rowane okna i bramy, a dzieci usłały ulice
pięknym kobiercem sypanych kwiatów.
„Jak Kraków Krakowem nie widziano nigdy
procesji tak ogromnej i tak przedziwnie
pięknej” – pisano.

100 lat później

Jak informują księża jezuici, 29 maja
2021 r. uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.00
będzie przewodniczył abp Marek Jędra
szewski, metropolita krakowski. Natomiast
11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświęt
szego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy
Świętej o godz. 18.00 w bazylice Najświęt
szego Serca Pana Jezusa w Krakowie po raz
kolejny odnowiony zostanie akt poświęce
nia narodu polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarze
nia. W uroczystości weźmą udział przedsta
wiciele Konferencji Episkopatu Polski. Aktu
poświęcenia dokona abp Stanisław Gądecki,
przewodniczący KEP.
hb
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Hołd Polaków
fot. R. Krzeszowiak
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Mozaika przedstawiająca symboliczny hołd narodu polskiego
– polskich świętych i ludzi wszystkich stanów – składany Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, znajdująca się w bazylice Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Krakowie.
Po prawej stronie Jezusa (pa
trząc od strony zwiedzającego ba
zylikę): królewska para św. królowa
Jadwiga i król Władysław Jagiełło,
dwóch husarzy, kard. Stanisław
Hozjusz – czołowy przywódca kon
trreformacji w Polsce, który spro
wadził do Polski jezuitów, dwóch
najwyższych dostojników Rzeczy
pospolitej – marszałek wielki i het
man, dwóch średniowiecznych pa
trycjuszy symbolizujących rozkwit
i szczodrość mieszczaństwa kra
kowskiego, ks. Piotr Skarga Pawę
ski – jezuita, nadworny kaznodzieja
króla Zygmunta III Wazy, autor słyn
nych Kazań sejmowych i Żywotów
świętych (w otoczeniu ubogich
ludzi, z myślą o których założył Ar
cybractwo Miłosierdzia), chłop kra
kowski i góral, siostra szarytka z sie
rotami, żołnierze: ułan napoleoński,
powstańcy z 1831 i 1863 r., a na
końcu sybirak zakuty w kajdany.
Po lewej stronie Jezusa: św. Sta
nisław ze Szczepanowa, św. Woj
ciech (trzyma krzyż i wiosło), św. Ka

zimierz królewicz, św. Jozafat Kun
cewicz – biskup unicki i męczennik,
dalej cysters z Jędrzejowa, autor
Kroniki dziejów Polski bł. bp Wincen
ty Kadłubek, św. Kinga trzymająca
w rękach duży kryształ soli, bł. Salo
mea i bł. Jolanta, a między nimi św.
Jadwiga (księżna Śląska) trzymają
ca tacę z chlebem, znana z uczyn
ków miłosierdzia. Grupie polskich
jezuitów przewodzi św. Stanisław
Kostka, za którym postępują mę
czennicy: św. Andrzej Bobola
i św. Melchior Grodziecki (z palma
mi w dłoniach). Dalej idą dominika
nin św. Jacek Odroważ trzymający
monstrancję i figurkę Matki Bożej,
bł. Czesław, patron Wrocławia, oraz
norbertanka bł. Bronisława. Następ
na grupa to trzej wybitni kaznodzie
je franciszkańscy z XV w.: św. Jan
z Dukli, św. Szymon z Lipnicy i bł.
Władysław z Gielniowa. Za nimi pro
fesor Akademii Krakowskiej św. Jan
Kanty obejmujący ramieniem stu
denta Akademii (to jedyna postać
bez nimbu). Nieco w głębi pierwsi
polscy mnisi eremici, męczenni
cy z XI w.: Benedykt, Jan, Mateusz,
Izaak i Krystyn (ledwo widoczny na
samym końcu fryzu). Ostatnia po
stać to bł. Jakub Strzemię – francisz
kanin, arcybiskup Halicki, doradca
Władysława Jagiełły. hb

Drodzy Czytelnicy!
Pomalutku, wraz z wio
sną budzimy się do ży
cia. Za nami czas
zamknięcia w na
szych domach. Teraz
trzeba zadbać o relacje z naszymi bliskimi,
przyjaciółmi. Zadbać o to, co przez ponad
rok zostało odłożone na bok. Wracamy do
naszych zakładów pracy, do szkół, na place
zabaw, do kin i do teatrów. Trzeba powró
cić także do Kościoła. To tam czeka na nas
Chrystus i mówi: „Ja jestem zmartwych
wstaniem i życiem” (J 11,25), „Ja jestem dro
gą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Idąc za Nim,
dotrzemy do nieba.
Na tej drodze Bóg stawia nam prze
wodników. Jednym z nich jest beatyfikowa
ny w ostatnich dniach o. Jordan. To niezwy
kła postać, z którą warto się zaprzyjaźnić
i ją naśladować. W tym roku Kościół wska
zuje nam na św. Józefa – to do niego ucieka
się wielu z nas i błaga go o wstawiennic
two. Warto dołączyć do tego grona. Pisząc
w „Dobrych Nowinach” o tych postaciach,
podpowiadamy, jak to zrobić.
Tym razem przychodzimy do Państwa
ze szczególną ofertą – jeśli planujecie zało
żyć w Waszych domach instalację fotowol
taiczną lub pompę ciepła, polecamy grupę
„Dobra Energia”. Tworzą ją ludzie, którzy my
ślą nie tylko o zysku, ale część tego, co za
robią, będą przeznaczać na „Dobre Nowiny”.
Każda wykonana instalacja to nawet kilka ty
sięcy sfinansowanych egzemplarzy! Wiemy,
jak ciężko jest nam utrzymać naszą gazetę.
Skorzystajcie Państwo i z takiej możliwości.
Jak zwykle proszę Was też o tę zwykłą,
comiesięczną pomoc dla „Dobrych Nowin”.
Razem głośmy Ewangelię tym, którzy są
wokół nas!
Małgorzata Pabis

A

„Dobre Nowiny”
wydawane są
dzięki darowiznom
Czytelników.
Z serca dziękujemy za
każdą wpłatę.

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

„To, czego ludziom

najbardziej brakuje, to

”

Od 15 maja o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, założyciel
zgromadzeń zakonnych braci i księży salwatorianów, sióstr
salwatorianek i międzynarodowej wspólnoty osób określanych jako świeccy salwatorianie, nosi zaszczytny tytuł „błogosławiony”. Dołączył on do wielkiej rzeszy tych, którzy
oglądają już Boga twarzą w twarz.

O

życiu i działalności nowe
go błogosławionego roz
mawiamy z ks. Tomaszem
Raćkosem, salwatorianinem.

Kim był ojciec Jordan?
Franciszek Jordan był narzę
dziem Opatrzności. Urodził się
w 1848 r. i jego życie przypada
na połowę XIX w. i początek
XX w. Przyszedł na świat w ma
łej wiosce Gurtweil, położonej
w południowej Badenii, przy
dzisiejszej granicy szwajcarskoniemieckiej. Rodzina Jordanów
była mocno zadłużoną i jedną
z najbiedniejszych w tamtejszej
miejscowości. Ojciec był robot
nikiem, który wynajmował się
u rolników albo w miejscowych
gospodach.
Chłopiec mocno przeżył
swoją Pierwszą Komunię Świę
tą. Tamta Eucharystia rozbudzi

ła w nim pragnienie poznania
Boga. Jego regularne przycho
dzenie do kościoła zauważone
zostało przez ówczesnego pro
boszcza i tamtejszych mieszkań
ców. Gdy Jan miał 14 lat, umarł
jego ojciec. Matka została z trze
ma synami i nie bardzo wiedzia
ła, jak ich wychować.
Młodzieniec podjął pracę
przy rozbudowie kolei, dzięki
której mógł utrzymać rodzi
nę. Zdobył zawód dekoratora
wnętrz. Dopiero po 20. roku
życia, dzięki pomocy krewnych
i duszpasterza rozpoczął naukę
w państwowym gimnazjum.
Zdał maturę, gdy miał 26 lat.

łanie. Niemniej jednak to jego
pragnienie, by zostać kapłanem,
było bardzo wczesne. Był cze
ladnikiem, który zajmował się
wykańczaniem wnętrz, malo
waniem portretów, pracował
w różnych warsztatach, by zdo
być doświadczenie i umiejętno
ści. Wtedy zetknął się z wieloma
ludźmi obojętnymi wobec wia
ry. Gdy zdał maturę w 1874 r.,
wstąpił do seminarium du
chownego we Fryburgu. Cztery
lata później przyjął święcenia
kapłańskie. Miał zdolności arty
styczne i językowe – posługiwał
się aż 50 językami. Pozostawił
po sobie notatki duchowe zapi
sane w czternastu językach.

I jako sposób na życie wybrał kapłaństwo...
Życie Jana Jordana przyBył w jakimś sensie człowie padło na okres walki pańkiem, o którym dziś powiedzieli stwa pruskiego z ludźmi
byśmy, że miał spóźnione powo Kościoła...

Tak jak Jordan
– miej odwagę

żyć

Działanie, miłość i modlitwa
to największe wartości życiowe, które często nie idą ze sobą
w parze. Jednak jemu się udało. Pozostawił po sobie coś więcej niż zakonne zgromadzenie
salwatorianów.
„Patrzymy w jednym kierun
ku, jakim jest wieczne szczęście
każdego człowieka, jednak lu
bimy różną perspektywę. Jak
nauczał o. Jordan: ewangelizo
wać wszystkich i na wszelkie
możliwe sposoby – mówi ks.
Maciej Dalibor, salwatorianin,
koordynator projektu „Tak na
Serio”. – Tak się stało, że jesteś
my na misjach, w działalności
naukowej, wspólnotach for
macyjnych, pomocy słabszym.
Tworzymy żeńską, męską oraz
świecką gałąź wielkiej rodziny
salwatoriańskiej i na co dzień
staramy się pełnić mądrą po

Ks. Tomasz Raćkos SDS
Była to epoka kulturkampfu,
kiedy eliminowano z życia spo
łecznego ludzi związanych z Ko
ściołem. Młodym księżom nie
pozwalano podjąć pracy w pa
rafiach bez zdanego egzaminu
lojalności wobec władz pań
stwowych. Dlatego ks. Jordan
zaraz po święceniach na zawsze
musiał opuścić swoją ojczyznę.
Odtąd świat stał się miejscem
realizacji jego ewangelizacyj
nych pragnień.

Nowy błogosławiony prowadził swój dziennik duchowy...
Jest to zeszyt, w którym za
pisywał krótkie myśli – cytaty
z Pisma Świętego albo wybrane
fragmenty z życia ludzi świę
tych. Dziennik prowadził przez
43 lata. Mamy go dzisiaj wyda
nego w postaci jednej książki,
sługę, inspirowaną miłością do
Boga i ludzi” – dodaje.
Świętość o. Jordana ma wie
le wymiarów. Bez wypełnienia
najgłębszych pragnień i nie
strudzonej pracy w zgodzie
z Bogiem zrealizowanie wie
lu celów nie byłoby dla niego
możliwe.

Działaj jak Jordan

Działać jak Jordan – to zna
czy jak? Co może wziąć z jego
życia współczesny człowiek,
pochłonięty mediami społecz
nościowymi? 120 lat posługi
salwatorianów w Polsce podpo
wiada, że odkrycie Boga poma
ga iść przez życie, trudności nie
są przeszkodą, a jedynie lekcją.
Jak mawiał o. Jordan – wielkie
rzeczy rodzą się w cieniu krzyża.
Salwatorianie to nie tylko
męskie i żeńskie zakony. To

gdzie są krótkie zapiski świad
czące o poruszeniach jego ser
ca. W pewnym sensie przypomi
na to, można powiedzieć, takie
tweetowanie – krótkie myśli,
które trafiają do współczesnych
ludzi. Dziennik duchowy jest
największym skarbem, który
inspiruje dzisiejszych ludzi, gdy
wgłębiają się w jego proste zapi
sy. Potrafi być inspiracją dla cho
rych, samotnych, wątpiących,
ale także dla aktywnych ewan
gelizatorów.
To właśnie tam znajdujemy
zapis jeszcze z czasu studiów,
w którym Jordan mówi o tym,
że pragnął powołać dzieło, które
ma dokonywać reewangelizacji
społeczeństwa europejskiego.
Marzyło mu się zaangażowanie
ludzi świeckich, aby tam, gdzie
nie mogą dotrzeć z powodu
kulturkampfu kapłani, świeccy
przede wszystkim młodzi lu
dzie. Od 30 lat rozwija się Ruch
Młodzieży
Salwatoriańskiej,
a Forum Młodych w Dobroszy
cach w ostatnich latach zgro
madziło kilkaset młodych z ca
łej Polski.
„Młodzi to żywioł i kre
atywność, które wyrażają się
na różne sposoby. Tak powstał
Wolontariat Misyjny Salwator,
który co roku przygotowuje do
misji 100 młodych osób” – mówi
ks. Łukasz Anioł, salwatorianin.
W inną stronę poszli studen
ci i duszpasterze salwatoriańscy
z warszawskiego Mokotowa,
tworząc wspólnotę „Tak na se
rio”. Od minionego roku działa
także „Pomoc na Serio”, gdzie
wspólnota obejmuje modli
twą konkretne małżeństwa lub
narzeczeństwa
potrzebujące
wsparcia duchowego.

fot. M. Pabis
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mogli prowadzić dzieło ewan
gelizacji. Chodzi o to, aby wrócić
do tradycji związanych z głębo
ką wiarą, którą się przeżywa.
Po przyjęciu święceń, w jego
Dzienniku duchowym znalazły
się takie słowa: „To czego lu
dziom najbardziej brakuje, to
poznać Boga” (DD I 144). Po
znanie Boga było pewną myślą
przewodnią jego życia, pragnie
niem aby wszyscy mogli Go
poznać, tzn. wejść w osobistą
relację ze Stwórcą i Zbawicie
lem. Jego charyzmat oparty jest
na zdaniu z Ewangelii Jana: „To
jest życie wieczne, aby poznali
Ciebie jedynego prawdziwego
Boga i tego, którego posłałeś Je
zusa Chrystusa” (J 17,3).

Jego pragnienie się spełniło... Stał się założycielem salwatorianów. I choć
umierał w samotności, wierzył, że jego dzieło będzie
trwać.
Największym pragnieniem
Jordana było wypełnienie woli
Bożej. Zapisane są w jego no
tatkach takie słowa: „Dopóki na
świecie żyje choćby jeden czło
wiek, który nie zna i nie kocha
Jezusa Chrystusa, nie wolno ci
spocząć”.

Jego beatyfikacja miała
miejsce w czasie szczególnym... Co dziś nam chce powiedzieć?
Tym, co jest najważniejsze
i co związane jest z jego życiem,
jest pokora i troska o wypełnie
nie woli Bożej. Jordan był wpisa
ny w pewien teatr, którym kie
rowała Boża opatrzność. Jego

największym pragnieniem było,
aby wypełnić to, czego oczekuje
od niego Pan Bóg. Ostatecznie
przekazał nam charyzmat, który
związany jest z pracą z dzisiej
szymi ludźmi.
Można powiedzieć, że ten
charyzmat zawiera się np. w sło
wach św. Pawła napisanych
w liście do Tytusa; w trzecim
rozdziale czytamy tam takie sło
wa: „Gdy zaś ukazała się dobroć
i miłość Zbawiciela, naszego
Boga do ludzi, z miłosierdzia
swego zbawił nas przez obmy
cie odradzające i odnawiają
ce w Duchu Świętym, abyśmy
usprawiedliwieni Jego łaską sta
li się w nadziei dziedzicami życia
wiecznego” (por. Tt 3,4-7). Sal
watorianie i salwatorianki to lu
dzie, świeccy i zakonnicy, którzy
w różnych krajach i kulturach,
najróżniejszymi sposobami uka
zują dobroć i łagodność Boga,
który jest bliski ludziom, który
objawił się i zbawił nas w Jezu
sie Chrystusie.
Myślę, że bardzo ważny jest
czas, w którym ta beatyfikacja,
dzięki opatrzności Bożej, miała
miejsce. Data tej beatyfikacji:
rok 2021, nie jest tutaj przypad
kowa. Proszę zobaczyć, jakim
my jesteśmy dzisiaj społeczeń
stwem. Na ile my jako ludzie
zatracamy poczucie nadrzędne
go celu w naszym życiu. Papież
Benedykt XVI w encyklice Spe
salvi mówi o wielkiej nadziei,
o której zapomina współczesny
człowiek, ograniczając się tylko
do wymiaru horyzontalnego,
związanego z celem edukacji,
z nabywaniem różnych dóbr,
podczas gdy dzisiejszemu czło

Cud do beatyfikacji
W styczniu 2014 r. młode małżeństwo Gisele Cardoso Santos i Fernando
Ferreira da Silva dowiedziało się, że zostanie rodzicami i za dziewięć miesięcy urodzi się ich upragnione dziecko.
Niestety, kolejne wizyty u lekarzy, badania prenatalne ujawniły wrodzoną
wadę układu kostnego dziecka – dysplazję szkieletową.
„Oznaczało to, że dziecko urodzi się
z poważną niepełnosprawnością. Jego
rodzice należeli do wspólnoty świeckich
salwatorianów i podzielili się tym, co
przeżywają. Wtedy wspólnota tamtej
szych świeckich salwatorianów, także sio
stry salwatorianki, księża z Brazylii, podali
tę informację dalej. Wszyscy modlili się za
wstawiennictwem o. Franciszka Jordana
i dziewczynka urodziła się w doskona

wiekowi czasami brakuje per
spektywy związanej z tą nadzie
ją wielką, która wynika ze zba
wienia, wynika z poznania Pana
Boga, wejścia w zażyłość z Pa
nem Bogiem. I to, co nam zo
stawia dzisiaj, 100 lat po swojej
śmierci bł. o. Franciszek Jordan,
związane jest z odkryciem na
nowo sensu naszego życia. Oko
liczności pandemii, w jakiej te
raz jesteśmy, sprzyjają szukaniu
odpowiedzi na to pytanie. Być
może ten czas, który jest przed
nami, jest potrzebny nie tylko
salwatorianom, mam na myśli
braci zakonnych, księży, siostry
zakonne i osoby świeckie, które
głoszą ewangelię w 42 krajach
na 6 kontynentach; żyjąc chary
zmatem salwatoriańskim zwią
zanym z głoszeniem Zbawiciela,
pomaganiem w poznaniu Zba
wiciela.

Bardzo symboliczny jest
obraz beatyfikacyjny...
Ukazuje on Franciszka Jor
dana na tle płonącego miasta
Rzym. Nie chodzi tu o płonące
miasto, ale o kopułę bazyli
ki św. Piotra i kontury miasta,
o niebo rozpalone czerwonożółtymi promieniami, jakby za
chodzącego słońca. W pewnym
sensie nawiązuje ten obraz do
sytuacji, w jakiej kończył swoje
życia bł. o. Jordan w Szwajcarii,
gdzie musiał udać się na przy
musową emigrację, gdy do
biegała końca pierwsza wojna
światowa. Mam na myśli społe
czeństwo sprzed 100 lat, które
było bardzo podzielone, pora
nione konsekwencjami wojny,
społeczeństwo, w którym zmie

Fot. Archiwum SDS
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niły się struktury, upadały mo
narchie, wrzała rewolucja, ro
dziły się nowe środki społecznej
komunikacji, zmieniły się grani
ce państw, rozwijało się lotnic
two i nowe środki transportu.
Mam na myśli społeczeństwo
dotknięte także przerażającą
pandemią związaną z tzw. gry
pą hiszpanką, która zdziesiątko
wała ówczesne społeczeństwo
– ostatecznie razem z ofiarami
z innych kontynentów było wte
dy ponad 50 mln ludzi, którzy
stracili życie z powodu grypy,
nie licząc poległych żołnierzy,
którzy zostawili osierocone ro
dziny.
W takim czasie umiera nasz
kandydat na ołtarze, ksiądz
zakonnik Franciszek Jordan,
nazywany ojcem. I można po
wiedzieć, że Opatrzność nie
przypadkowo wybiera datę
związaną z tą beatyfikacją. Być
może na te czasy, które są przed
nami, ten błogosławiony będzie
tym, który pozwoli nam przeżyć

osobiste nawrócenie, odkrycie
relacji ze Zbawicielem. Jego
beatyfikacja nie jest jakimś uko
ronowaniem procesu beatyfika
cyjnego, który toczył się prawie
80 lat; to nie jest koniec, tylko
początek nowej drogi. Beatyfi
kacja Jordana jest łaską nie tylko
dla nas salwatorianów, lecz tak
że dla ludzi, do których jesteśmy
posłani, bo święci, błogosławie
ni są tymi, którzy nie oczekują
od nas nadzwyczajnej czci – nie
potrzebują jej, bo codziennie
spotykają samego Boga – na
tomiast kiedy my przeżywamy
liturgiczne wspomnienia świę
tych, kiedy nawiązujemy z nimi
kontakt, otwieramy się na dzia
łanie Pana Boga, zaczynamy się
nawracać. Dlatego beatyfikacja
z jednej strony jest łaską, ale
równocześnie jest szansą dla
nas, dla ludzi ochrzczonych, dla
wszystkich, którzy szukają sensu
życia.

Dziecko urodziło się zdrowe

łym zdrowiu 8 września 2014 r., w świę
to Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
i w rocznicę śmierci Założyciela” – opo
wiada ks. Tomasz Raćkoś SDS.
Opisany przypadek został przebadany
przez Komisję Medyczną Kongregacji do
Spraw Kanonizacyjnych złożoną z lekarzy
ekspertów o różnym światopoglądzie.
Przypadek został uznany za niewytłuma
czalny z punktu widzenia dzisiejszej wie
dzy medycznej, a mała Livia Maria C
 ardoso
Silva ukończy niebawem sześć lat.
Cud uzdrowienia otworzył drogę
do beatyfikacji. „Trzeba być bardzo nie
uważnym, żeby nie powiązać ingerencji
wstawienniczej sługi Bożego Franciszka
Jordana z sytuacją, jaka ma miejsce obec
nie na polskich ulicach i debacie świa
topoglądowej w szkołach, na uniwersy

tetach, w mediach społecznościowych
i miejscach stanowienia prawa. Zdaje się,
że o. Jordan, który wyprasza u Boga cud
uzdrowienia dokonany w łonie matki, zaj
muje konkretne stanowisko w toczącym
się sporze. Przypomina o godności życia
człowieka, który bez względu na wiek
i stan zdrowia ma nieśmiertelną duszę,
która jest darem Boga. Jego charyzmat
uznany przez Kościół aktem beatyfikacji
czyni dzisiejszych salwatorianów zdolny
mi do pracy apostolskiej wśród ludzi wro
go nastawionych do Chrystusa. W swoim
łagodnym, a zarazem zaangażowanym,
cierpliwym, radosnym nauczaniu i gło
szeniu prawdy o zbawieniu salwatorianie
i salwatorianki: konsekrowani, duchowni
i świeccy pozyskują skutecznego orę
downika w niebie” – podkreśla ks. Raćkoś.

Lívia Maria z rodzicami Gisele Cardoso Santos
i Fernando Ferreira da Silva.

Fot. Archiwum SDS
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Perła Orawy pomnikiem historii
Decyzją Prezydenta RP zabytkowy kościółek parafialny
pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce został wpisany na listę pomników historii. Wybudowana
w znacznej części z drewna modrzewiowego świątynia to najstarszy zachowany zabytek polskiej
części Orawy i pierwszy na Górnej Orawie katolicki kościół parafialny. Najstarsze, drewniane części kościoła wzniesione zostały
w połowie XVII w.
Parafialna świątynia w Orawce
ma niezwykłą historię. Do 1920 r.
– do czasu przyłączenia tej części
Orawy do Polski na tym pogranicz
nym terenie współistniało i wpły
wało na siebie wiele kultur (głównie
polska, słowacka i węgierska) i wy
znań (katolicyzm i protestantyzm
oraz w mniejszym stopniu prawosła
wie, greko-katolicyzm i judaizmu).
„Swoje związki z tymi terenami
do dziś podkreślają Słowacy, a Wę
grzy – wskazując na umieszczony
w polichromii wewnętrznej po
czet węgierskich królów i świętych
– traktują kościół jako świadectwo
dawnej potęgi Królestwa Węgier
skiego, uznając ów poczet za jeden
z przykładów niezwykłego dzie
dzictwa kulturowego swego kraju,
którego północne granice kończy

ły się w pobliżu Orawki. Z tego też
względu każdego roku wielu Wę
grów przybywa do Orawki, by od
mówić modlitwy przed obrazami
św. Stefana, króla Węgier, i innych
ważnych dla kraju świętych” – mówi
„Dobrym Nowinom” prof. Ewa Ko
cój, antropolog kulturowy z Uni
wersytetu Jagiellońskiego, współ
autorka książki Sacrum na płótnie
malowane. Zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce.
„Jednym z niezwykłych feno
menów w Orawce są znajdujące
się tu zasłony liturgiczne – specjal
ne bogato zdobione, malowane
tkaniny zawieszane na ołtarzach,
krzyżach oraz w miejscach dzie
lących wnętrze kościoła w okre
ślonym czasie roku liturgicznego.
W Orawce zachowały się cztery za
słony wielkopostne. Są to powstałe
w wiekach XVII-XIX kurtyny: Pieta
pod Krzyżem, Biczowanie, Matka
Boża Bolesna i Pokutująca Maria
Magdalena – kontynuuje prof. Ko
cój. – Zasłony te stawały się dla
wielu impulsem do rozpamiętywa
nia «tu i teraz» wydarzeń z histo
rii zbawienia i nowym sposobem
doświadczania obecności sacrum.
W wyobrażeniach ludowych sta
nowiły również często «tkaniny
cudami słynące», łączone ze świę

30. rocznica beatyfikacji
Rafała Chylińskiego OFM Conv

Świadectwo wciąż aktualne

Fot. prof. E. Kocój

tością osób na nich wyobrażonych.
Cennymi zabytkami świątyni są
także siedemnastowieczne – jedne
z najstarszych w Polsce – organy
oraz bogata wewnętrzna polichro
mia. Warto też dodać, że kościół
św. Jana Chrzciciela odgrywa klu
czową rolę w całym roku obrzędo
wym: tu Orawczanie rozpoczynają
– nacechowane specyficznym folk
lorem – obchody swoich najważ
niejszych świąt zarówno kalenda
rza religijnego, jak i tych związa
nych z życiem rodzinnym”.
Po Orawce na listę polskich
pomników historii wpisano także
dawne opactwo Kanoników Regu
larnych w Czerwińsku nad Wisłą, ze
spół zamkowo-parkowy w Pszczy
nie oraz historyczny zespół miasta
Tykocin. Obecnie na tej prestiżowej
liście znajduje się 113 obiektów. Są
wśród nich najważniejsze sakralne
i świeckie zabytki, jak kopalnia soli
w Wieliczce czy opactwo benedyk
tynów w Tyńcu, a także mniej zna
ne, ale nie mniej ważne obiekty, jak
np. klasztor bernardynów w Leżaj
sku czy kościół farny w Nysie.

Błogosławiony Melchior Rafał Chyliński
(1694-1741) był wspaniałym, ofiarnym franciszkaninem. Większość życia spędził w podłódzkich
Łagiewnikach.
„Nieraz, gdy rozważam życiorys tego błogosła
wionego, staje mi przed oczyma Tadeusz Rejtan, choć
ojciec Rafał umarł przed pierwszym rozbiorem Polski
w 1741 r. – mówił Jan Paweł II w homilii wygłoszonej
podczas ceremonii beatyfikacji Rafała Chylińskiego,
9 czerwca 1991 r. w Warszawie. – Fakt Tadeusza Rej
tana znany jest jako element sejmu porozbiorowego,
który rozbiór zaakceptował. Wtedy Rejtan rzucił się
w drzwi, żeby nie przepuścić tych debatujących par
lamentarzystów polskich XVIII wieku, żeby ich zakląć:
«Nie wolno! Jeżeli chcecie stąd wyjść z taką decyzją,
z taką uchwałą, to po moim trupie!». Ojciec Rafał nie
był nigdy posłem na sejm, nie należał do parlamentu.
Wybrał powołanie ubogiego syna św. Franciszka, ale
dawał świadectwo bardzo podobne. Jego życie ukry
te, ukryte w Chrystusie, było protestem przeciwko tej
samoniszczącej świadomości, postawie i postępowa
niu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich
czasach, które wiemy, jaki miały finał. Ale dlaczego
dziś nam to Opatrzność przypomina? Dlaczego te
raz dopiero dojrzał ten proces przez wszystkie znaki
z ziemi i nieba, że można ogłosić ojca Rafała błogo
sławionym? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ko
ściół nie ma gotowych recept. Papież nie chce wam
podpowiadać żadnej interpretacji, ale zastanówmy
się wszyscy, ilu nas jest – trzydzieści pięć milionów
Polaków – zastanówmy się wszyscy nad wymową tej
beatyfikacji właśnie w Roku Pańskim 1991 r.”.

św. Małgorzata z Castello

W słabym ciele mocny duch
Była karłowata i garbata,
kulawa i niewidoma. Mimo
swego kalectwa i niezwykle
ciężkiego życia Małgorzata
z Castello (zwana też Małgorzatą z Citta di Castello i Małgorzatą z Metoli) wspięła się
na wyżyny świętości. Pod
koniec kwietnia papież Franciszek, dokonując tzw. kanonizacji równoważnej, nakazał
zaliczyć ją do grona świętych.
Był rok 1287. Nie takiego
dziecka pragnęli Emilia i jej
mąż Parisio, bogaty kasztelan
włoskiej fortecy Metola. Cze
kali na chłopca, a tu nie dość,
że urodziła się dziewczynka, to
w dodatku niepełnosprawna:
niepiękna, karłowata, kulawa
– z prawą nogą krótszą od lewej
(już jako osoba dorosła osiągnę
ła zaledwie 122 cm wzrostu),
a na dodatek niewidoma. Od
urodzenia wstydzili się jej i ukry
wali ją przed otoczeniem. Kiedy

dziewczynka miała sześć lat, Pa
risio zamurował ją w wykonanej
specjalnie dla niej maleńkiej celi
przylegającej do niewielkiego
kościółka. Bardzo pobożne, inte
ligentne i wrażliwe dziecko zaak
ceptowało swoje cierpienie. Co
więcej, dostrzegło w nim Boży
dar, drogę do Boga – swojego
prawdziwego Ojca, „królewską
drogę doskonalenia miłości”. Bo
przecież Jezus także został od
rzucony „przez swoich”. Małgo
rzata nie przeklinała rodziców,
próbując ich nawet zrozumieć
i usprawiedliwić. Podejmowała
dodatkowe wyrzeczenia – po
ściła i nosiła włosienicę. Praw
dziwym wyzwaniem stało się dla
niej poskramianie sporego tem
peramentu.

Cud się nie zdarzył

Kiedy w okolicy wybuchła
wojna, Pariso wyruszył z woj
skiem, a Emilia z Małgorzatą

przeniosły się do Mercatello,
gdzie piętnastoletnia dziewczy
na umieszczona została w piw
nicy pałacu. Po wojnie rozeszła
się wieść o cudach dokonują
cych się przy grobie zmarłego
w opinii świętości franciszkań
skiego tercjarza brata Giacomo
z Castello. Emilia uprosiła wtedy
Parisia, by zabrali tam Małgo
rzatę. Bóg nie rozwiązał jednak
ich problemu. Postanowili za
tem rozwiązać go sami, pozo
stawiając niewidomą kalekę na
pastwę losu.

O żebraczym chlebie

Porzucona Małgorzata roz
poczęła żywot żebraczki. Dziw
na to była żebraczka, inna niż
wszystkie – dobra i cierpliwa,
nie złorzecząca ani Bogu, ani
ludziom, pogodzona z Bożą
wolą i mimo kalectwa oraz ubó
stwa bezgranicznie szczęśliwa.
Usprawiedliwiała nawet bez

duszny czyn swoich rodziców,
bo przecież – argumentowała
– była już dorosła i nie mogła
być dla nich ciężarem na całe
życie. Kiedy nadeszła zima, no
cowała w stajni. Poczytywała to
za szczególne wyróżnienie, bo
czyż właśnie w stajni nie przy
szedł na świat Zbawiciel?
Pomagali jej początkowo
„ludzie ulicy”. Wielu z nich po
trafiła przemienić w ludzi pra
wych i pobożnych. Wkrótce do
swoich domów zaczęli zapra
szać ją na krótki pobyt ubo
dzy mieszkańcy Castello. W ich
rodzinach różnie bywało – na
porządku dziennym były kłót
nie, bluźnierstwa. Małgorzata
pomagała im jak mogła, opie
kowała się ich dziećmi, a Bóg
błogosławił domom, w których
znajdowała schronienie – ob
darowywał ich mieszkańców
pokojem, radością, wiarą, a na
wet materialnym dobrobytem.

Przypisywano te łaski jej modli
tewnemu wstawiennictwu.

W trzecim zakonie

O niezwykłej kalekiej dziew
czynie dowiedziały się zakon
nice z miejscowego klasztoru.
Przyjęły ją do swej wspólnoty,
ale wkrótce zaczęły tego żało
wać. Dziewczyna – zgorszona
panującym w klasztorze roz
luźnieniem – okazała się dla
nich... zbyt gorliwa i umartwiona
oraz mało „światowa”. Usunięta
z klasztoru Małgorzata przysta
ła do tzw. kobiet w mantellach,
czyli czarnych płaszczach – po
kutnej wspólnoty kobiet, z której
powstał trzeci zakon dominikań
ski. Wraz z innymi tercjarkami
ofiarnie apostołowała zwłaszcza
wśród chorych, umierających
i więźniów. Służyła dobrą radą,
dodawała ludziom otuchy i wie
lu z nich nawróciła. Oddawała
się żarliwej modlitwie (spędza
ła na niej całe noce) i pokucie
(codziennie smagała swe ciało
dyscypliną), codziennie przystę
powała do spowiedzi i uczestni
czyła we Mszy Świętej. Była wiel
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My ciemnogród

I

leż to to razy byliśmy odżegnywani od czci i nauki. Tak od nauki, bo Kościół to niby wszystko
wiarą załatwia. Leczy modlitwą,
tłumaczy dogmatami, a problemy
rozwiązuje, licząc na łaskę Bożą.
Właśnie tak jesteśmy postrzegani
przez tych, którzy nie tylko nic nie
mają wspólnego z praktyką liturgiczną Kościoła katolickiego, lecz
także nie mają zielonego pojęcia
o naszej działalności poza murami świątyń. W ich oczach jesteśmy
po prostu ciemnogrodem. Jako
prezes Fundacji Małych Stópek
zarówno ja osobiście, jak i moja
organizacja, wielokrotnie byliśmy
oskarżani o pozanaukowe podstawy odniesienia do wartości
życia od poczęcia. Dogmatyzm
i sentymentalizm to niby jedyne
narzędzia naszego postrzegania rozwoju człowieka przed narodzeniem. Wychodząc nie tylko naprzeciw tym oskarżeniom,
ale wręcz przeciwnie, starając się
przedstawić młodemu pokoleniu
czysto naukowe podstawy odniesienia do wartości życia człowieka, stworzyliśmy całkiem nowy
projekt edukacyjny, który, jak sądziliśmy, zostanie potraktowany
przez wszystkie środowiska, czy
to nam przychylne czy nie, jako
rzetelne źródło wiedzy. O jakże się

ką czcicielką św. Józefa i Świętej
Rodziny oraz tajemnicy wciele
nia Syna Bożego. Do końca życia
mieszkała w... pałacach poboż
nej szlachty. Choć w ostatnim
miejscu zamieszkania chciano
ofiarować jej wspaniały, duży
pokój, wyprosiła dla siebie ma
leńki, ciasny pokoik na strychu.

dary i cuda

Małgorzata zasłynęła eks
tazami, podczas których lewi
towała, zdolnością przepowia
dania przyszłości, niezwykłą
– otrzymaną w cudowny sposób
– wiedzą wlaną; podczas Mszy
Świętych miewała wizje wcielo
nego Chrystusa. Cuda wydarza
ły się jeszcze za jej życia. Dzięki
modlitwom Małgorzaty zdrowie
odzyskała jej chrześnica; jed
na z sióstr ze wspólnoty, która
nie była w stanie przyjąć daru
cierpienia, została uzdrowio
na z raka oka; rzucony w ogień
płaszcz Małgorzaty ugasił szale
jący w domu pożar.
Małgorzata zmarła w dru
gą niedzielę po Wielkanocy,
13 kwietnia 1320 r. Miała zale

ks. Tomasz Kancelarczyk

pomyliliśmy. Książkę, traktującą
o rozwoju płodowym człowieka,
nazwaliśmy Genesis – począ
tek życia człowieka. Do jej opracowania użyliśmy najnowszych
podręczników „embriologii” wydanych przez wydawnictwa lekarskie. W naszej publikacji są
zawarte informacje tylko stricte
naukowe, bez żadnych odniesień
do wiary, mające na celu jedynie
edukację z wykorzystaniem najnowszej technologii – funkcji rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki
niej wspomnianą książkę nie tylko
się czyta, ale i ogląda za pomocą
telefonu komórkowego, smartfona, który dzisiaj jest w kieszeni
każdego młodego człowieka. Wydawałoby się, że taki wysiłek Fundacji Małych Stópek będzie doceniony jako wkład w naukową
edukację młodego pokolenia. Nic
z tego. Po tym, jak ministerstwo
edukacji – po dogłębnym, naukowo-merytorycznym sprawdzeniu
Genesis – przekazało ją do szkół,
odezwały się media, które wydawałoby się reprezentują naukowy,
nowoczesny ogląd rzeczywistości.
TVN, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Głos Nauczycielski” wytoczyły oskarżenia, że to, co jest w tej
książce, jest prorządowe, religijne,
antyaborcyjne, pełne kontrower-

syjnych treści
i zabobonów. Odnoszę dziwne
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
wrażenie, że
właśnie te media w tym wypadku
posługują się praktykami iście ze
świata wróżb i czarów, zaklinając
rzeczywistość tej publikacji. Traktują tytuł Genesis jako religijne
odniesienie, gdyż tak samo w języku greckim nazywa się jedna
z ksiąg Starego Testamentu. Każdy chyba przyzna, że jest to absurdalne. To tak, jakby znaną grupę
muzyczną Genesis z liderem Philem Collinsem zakwalifikować
do scholi kościelnej tylko dlatego, że nosi taką nazwę. Prorządowość Genesis ma wynikać z tego,
że właśnie minister tego rządu,
a nie innego zakwalifikował ją do
szkół, a antyaborcyjność, bo poznanie naukowej prawdy komuś
uzmysłowi człowieczeństwo płodu ludzkiego i zniechęci do aborcji. Czyż nie jest to zaklinanie rzeczywistości, w świetle której to nie
my jesteśmy ciemnogrodem, ale
ci, którzy o to nas oskarżają? Widać, że tak bardzo w to uwierzyli, iż brną w całkowicie nieprawdziwe oskarżenia, przyprawiając
sobie rogi śmieszności i żenująco
kłamliwej publicystyki.

Beatyfikacja
w maryjne święto!
12 września 2021 r. – jeśli
nic nie pokrzyżuje tych planów – odbędzie się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia,
sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Nie mogło
być lepszej daty dla tak bardzo maryjnego człowieka,
który „wszystko postawił na
Maryję”, czcił Ją przez całe
życie i dzięki Niej odnosił największe zwycięstwa!
Tego dnia obchodzone jest
bowiem święto Jej Imienia.
Święto Najświętszego Imie
nia Maryi zostało ustawione
przez Innocentego XI na proś
bę polskiego króla Jana III So
bieskiego, jako swoiste wotum
za mające miejsce właśnie 12
września 1683 r. wielkie zwycię
stwo w walnej bitwie z Turkami
pod Wiedniem. Król – „Sodalis
Marianus” – był przekonany, że
bez maryjnej pomocy z nieba
wynik bitwy mógł być inny.
Tego dnia pod Wiedniem
zgromadziło się ok. 67,7 tys.
rycerzy
chrześcijańskich,
a Kara Mustafa dysponował
90-tysięczną armią turecką. Bi
twa rozpoczęła się o godzinie
18.00. Przed jej rozpoczęciem
odprawiono Mszę Świętą,
a wojsko ruszyło z imieniem

Maryi na sztandarach i na wy
dane przez króla maryjne za
wołanie: „W Imię Panny Maryi
Panie Boże dopomóż!”. I zwy
ciężyli, a w zasadzie, jak skrom
nie podsumował tę wiktorię
Sobieski w liście do papieża:
„Deus vicit” – „Bóg zwyciężył”.
Innocenty XI nadał królowi
tytuł „defensor fidei” – „obrońca
wiary”.
20 października 1683 r.
roku na Jasnej Górze odpra
wione zostało nabożeństwo
dziękczynne za zwycięstwo
pod Wiedniem. Równie zna
mienny był powrót Polaków
spod Wiednia. Król nawiedzał
wówczas kolejne maryjne
sanktuaria i za nadprzyrodzo
ną pomoc, jakiej doznał, ofia
rowywał Maryi rozliczne wota.
„Szczęśliwe narody, które
mają taką historię jak Polska,
szczęśliwszego od was nie
widzę państwa, gdyż wam je
dynym zechciała być Królową
Maryja, a to jest zaszczyt nad
zaszczyty i szczęście niewy
mowne; obyście to tylko zro
zumieli sami” – stwierdził po
wiedeńskiej wiktorii nuncjusz
apostolski w Polsce Antonio
Pignatelli, późniejszy papież
Innocenty XII.

fot. Roland von Bagratuni, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0, GFDL
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fot. Sailko, Wikimedia Commons, CC-BY 3.0
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Chrystus jest wielki!

Małgorzata z Castello jest dziewiątą osobą zaliczoną przez Franciszka do katalogu świętych na podstawie
tzw. kanonizacji równoważnej, czyli jego osobistej decyzji bez konieczności zaistnienia cudu i przeprowadzania
procesu kanonizacyjnego. W tym gronie znajdują się już:
Aniela z Foligno, Piotr Faber, Józef de Anchieta, Maria od
Wcielenia Guyart, Franciszek de Laval, Józef Vaz, Junipero
Serra i Bartłomiej Fernandes od Męczenników (z Bragi).
dwie 33 lata. Tradycja głosi, że
znaleziono wtedy na jej sercu
trzy „perły” z wizerunkami Pana
Jezusa, Matki Bożej i św. Jó
zefa. Pochowano ją w kaplicy
kościoła dominikanów w Citta
di Castello, a jej kalekie ciało
oparło się działaniu czasu. Po
śmierci Małgorzaty wydarzy
ło się ponad 200 spektakular
nych cudów. W 1609 r. papież
Paweł V ogłosił ją błogosławio

ną. Od wielu lat uważana jest
ona za patronkę organizacji
pro-life, niewidomych, chorych,
biednych, odrzuconych, ludzi
z tzw. marginesu, dzieci niepeł
nosprawnych i nienarodzonych
oraz dominikańskiej wspólnoty
Rodzina Matki Bożej Bolesnej.
Czczona jest nie tylko we Wło
szech, lecz także w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i na
Filipinach.

W niewielkim brazylijskim mieście Encantado koło
Porto Allegre już niedługo
gotowa będzie najwyższa
w Ameryce Łacińskiej statua
Chrystusa. Będzie to wizerunek Chrystusa Opiekuna (po
portugalsku: Cristo Protetor).
Jego wysokość wraz z cokołem wynosić będzie 43 m,
a sam posąg liczy 37 m.
Nowy posąg będzie o po
nad 2,5 m wyższy od Chrystusa
Zgody (Cristo de
la Concordia)
w Cochabam
bie w Boliwii (40,44 m;
sama figura: 34,2 m), słyn
nego Chrystusa Odkupi
ciela (Cristo Redentor) na
wzgórzu Corcovado w Rio

fot. Silvio Avila/AFP/East News

de Janeiro (38 m; sama figura:
30 m) oraz Chrystusa Pacyfiku
(Cristo del Pacifico) w stolicy Peru
Limie (sama figura: 22 m, a wraz
z cokołem 37 m wysokości).
Statuy Chrystusa o podob
nej wysokości wznoszą się tak
że w Makale w Indonezji (sta
tua Jezusa Chrystusa Błogo
sławiącego na wzgórzu Buntu
Burake uważana za najwyższą
na świecie –wraz z cokołem
liczy 52,55 m wysokości,
a sama figura ma 40 m) oraz
w
polskim
Świebodzinie
(sama
figura
Jezusa Chrystusa Kró
la Wszechświata ma
36 m wysokości).

Strony przygotował Henryk Bejda

Zadzwoń, zamów: 661 128 006

Dobre Nowiny polecają:
99,00

Królowa Polski. Biografia

Wiara, Krzyż,
Nawrócenie

Jesteś zainteresowany fotowoltaiką lub pompą ciepła w swoim domu?
Nie wiesz, którą firmę wybrać?

Szanowni Czytelnicy
„Dobrych Nowin”!
Jeśli jesteście zainteresowani wykonaniem instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła
w swoim domu, gorąco rekomenduję, by zadanie to powierzyć grupie doświadczonych,
ale i odpowiedzialnie podchodzących do misyjnej strony
swojego biznesu firm, które
pozytywnie odpowiedziały na
nasze zaproszenie, powołując
grupę „Dobra Energia”. Zgodziły się również, by część zysków
przeznaczyć na druk „Dobrych
Nowin”! Każda wykonana instalacja to nawet kilka tysięcy
sfinansowanych egzemplarzy.
Dlatego bardzo serdecznie zachęcam i proszę, by korzystać
z usług Grupy.
Andrzej Sobczyk,
Stowarzyszenie „Rafael”
Prezes

Monumentalna biografia
w formie bogato
ilustrowanego albumu

Matka Jezusa nie została królową naszej Ojczyzny symbolicznie. Została nią uznana przez legalny, oficjalny akt intronizacji
dokonany przez króla w obecności senatorów i papieskiego
legata, a tytuł potwierdził polski Sejm. I z tą świadomością autor podjął się napisania monumentalnej biografii monarchini,
która od 300 lat jest Królową Polski.
Docierając do licznych źródeł, przekazów, dokumentów, zapisków, autor bardzo wnikliwie prześledził losy Królowej Polski,
odtworzył Jej biografię oraz ukazał nierozerwalne więzy, które
połączyły nasz kraj z ubogą dziewczyną z Nazaretu – Matką
Zbawiciela.

„Dobra Energia”

tel.

731 357 612

(pon.-pt.: 900–1600)
e-mail: dobraenergia@rafael.pl

RAFAEL, 14x20, s. 248, zintegrowana

Cuda
Św. Józefa

29,90

Ocaleni przez św. Józefa więźniowie
w niemieckim obozie koncentracyjnym
w Dachau, uratowane małżeństwo pani
Elżbiety, wymodlona dobra śmierć
chorego lekarza, uzdrowiona córka pani
Zofii, wyproszony ślub pani Marii, kaliszanin ocalały z piekła wojny – to tylko
niektóre z cudownych interwencji opiekuna z Nazaretu, które autorka zebrała
w niniejszej książce. Każda z tych historii
daje niezwykłą siłę, pogłębia wiarę i każe
ufać w orędowniczą misję św. Józefa.

Różaniec – Pamiątka
Beatyfikacji kard.
Stefana Wyszyńskiego
Beatyfikacyjny różaniec pamiątkowy wykonany z okazji wyniesienia na ołtarze Prymasa
Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego.

RAFAEL, 13,5x20, s. 128, miękka

W łączniku różańca na
awersie widnieje wizerunek
Prymasa Tysiąclecia, a na
odwrocie okolicznościowe
inskrypcje.

29,90

Czas na Boga
Biskup Grzegorz Ryś, bp Henryk Hoser,
Myrna Nazzour, ks. Michał Olszewski to
tylko niektórzy ze znakomitych autorów
tej publikacji. Polecamy książkę, w której
w nietuzinkowy i nowatorski sposób
prawdziwe autorytety, ludzie Kościoła
mówią o Bogu. Jesteśmy przekonani, że
ta publikacja poruszy serca i będzie dobrą lekturą, która opowie, jak wielkiego
mamy Stwórcę i jak wiele może On dla
nas zrobić.

24,90
Do różańca dołączono specjalnie
etui, zaprojektowane na tę
okoliczność.

Różaniec ten to pokoleniowa pamiątka, która nawet po
wielu latach będzie cennym artefaktem przypominającym
o wielkim wydarzeniu...

Cudowny medalion św. Benedykta

Zapraszamy do kontaktu z nami!

39,90

Znany i ceniony Autor z ogromnym wyczuciem, ale też wnikliwością wskazuje
na najważniejsze czynniki kształtujące
naszą wiarę i prowadzące do zbawienia.
Prawdziwą siłą książki jest przełożenie
języka religijnego i przykładów biblijnych
na naszą codzienność. Według autora
życie wiarą i pogłębianie jej nie jest wydarzeniem świątecznym, „od
wielkiego dzwonu”, lecz powszednią praktyką w rodzinie, w relacjach
kobiety i mężczyzny, w relacjach z dziećmi, z przyjaciółmi, ale i wrogami. Lektura obowiązkowa dla każdego katolika chcącego żyć pełnią życia
w Chrystusie oraz tych, którzy nie boją się konfrontacji z zasadniczymi
pytaniami o Boga i sens własnej egzystencji, gotowych otworzyć się na
wiarę, której najważniejszym składnikiem jest miłość.

RAFAEL, 21x27,5, s. 344, twarda

Dlaczego warto wybrać jedną z firm
grupy „Dobra Energia”
◆ Bezpłatna wycena wstępna
bez żadnych zobowiązań
◆ Opiekun klienta wybierze dla Ciebie
najodpowiedniejszą firmę z grupy,
dostosowaną do wymagań projektu i potrzeb
◆ Konkurencyjne ceny
◆ Komponenty tylko dobrej jakości
◆ Długoletnia gwarancja i serwis
◆ Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji
◆ Pośrednictwo w uzyskaniu kredytu
◆ Wsparcie dzieł ewangelizacyjnych

Nie umrzeć za życia

Życie, Historia, Kult

Zainstaluj panele słoneczne i...
wspieraj wydawanie naszej gazety.
Zachęcamy do powierzenia tego zadania grupie „Dobra Energia”! Jesteśmy grupą doświadczonych, fachowych, sprawdzonych i uczciwych firm z całej Polski, które dodatkowo znaczną część zysków zgodziły się przeznaczyć na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych!

ks. Robert Skrzypczak

RAFAEL, 14x20, s. 288, miękka

Awers

Słynne, cudowne, wielosymboliczne dewocjonalium w formie okazałego medalionu o średnicy
3,5 cm. Medalion grawerowany w kolorach matowego i błyszczącego srebra (uwaga: zdjęcie ze
względu na refleksy świetlne może przekłamywać kolory. Kolor czarny na zdjęciu to w rzeczywis
tości srebro błyszczące). Medalik św. Benedykta posiada bardzo głęboką symbolikę, a noszony
z wiarą wyraża chęć naszej walki ze złem i pokusami. Stal szlachetna, nazywana też jubilerską lub
chirurgiczną, to w tej chwili zdecydowanie najmodniejszy materiał do wyrobu biżuterii. Przypomina
srebro, ale jest twardsza, odporna na połamania czy zarysowania, nie koroduje, nie zmienia koloru
i nie utlenia się. Nie wymaga czyszczenia, konserwacji, jest hipoalergiczna, zatem przyjazna dla osób
uczulonych na srebro czy nikiel, a przy tym jest znacznie tańsza niż srebro czy inne jubilerskie materiały. Każdy naszyjnik na łańcuszku w rozmiarze 50 cm z dodatkową regulacją na długość 45 cm.

Zamówienia tel.:

661 128 006

Rewers

Łacińskie inskrypcje
24,90 na medaliku głoszą:
„Krzyż Święty niech
mi będzie światłem";
„Idź precz, szatanie,
nie kuś mnie do
próżności. Złe jest to,
co podsuwasz, sam pij
truciznę" oraz: „Diabeł
niech nie będzie mi
przewodnikiem".

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

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

Pielgrzymka Romów,
25 maja 2009 r.

Łukasz z Kleofasem,
obaj jednym czasem,
szli do miasteczka Emaus,
spotkał-ci ich Pan Jezus.
Alleluja!”.
im są owe Marie, któ
re zgodnie z żydowskim
zwyczajem chciały nama
ścić ciało Jezusa spoczywają
ce – jak mniemały – w grobie,
gdzie złożono Go w pośpiechu
przed zbliżającym się świętem
Paschy? Skąd wiadomo, że były
to trzy kobiety o tym samym
imieniu: Maria?
Znamy je z kart Ewange
lii (zob. m.in. Mt 27,50–28,10;
J 19,25; Mk 15,40-41.47 i 16,1-6).
Towarzyszyły one Jezusowi
w Jego publicznej działalności,
nie bały się stanąć pod krzy
żem, należały do pierwszych
świadków zmartwychwstania:
„Po upływie szabatu Maria
Magdalena, Maria, matka Ja
kuba, i Salome nakupiły won
ności, żeby pójść namaścić Je
zusa. (...). Lecz [Anioł] rzekł do
nich: «Nie bójcie się! Szukacie
Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowa
nego; powstał, nie ma Go tu.
(...)». One wyszły i uciekły od
grobu; ogarnęło je bowiem
zdumienie i przestrach. Niko

mu też nic nie oznajmiły, bo się
bały” (Mk 16,1.6.8).
O św. Marii Magdalenie pi
saliśmy już szerzej w jednym
z ostatnich numerów „Dobrych
Nowin” (nr 66 z marca br.). A Sa
lome i Maria, żona Kleofasa?
Dlaczego jest o nich głośno
w Prowansji do dziś?

Tradycja świętych
prowansalskich

Według tradycji, grupa naj
bliższych uczniów Jezusa na
czele z Łazarzem, Marią Mag
daleną, Marią Kleofasową,
Salome, Maksyminem, Sydo
niuszem (pamiętamy go jako
niewidomego od urodzenia,
uzdrowionego przez Jezusa,
zob. J 9), musiała opuścić Pales
tynę w wyniku prześladowań,
zapewne ze strony Heroda
Agrypy I (Dz 14,1-4 i n.), który
objął tron w Jerozolimie w 41 r.
Wsadzono ich do łodzi pozba
wionej steru i żagla i wyprawio
no w morze – jak się wydawało
na pewną śmierć. Jednak zo
stali w cudowny sposób ocale
ni, a ich łódź, przemierzywszy
znaczną część Morza Śródziem
nego, dobiła do brzegów Ca
margue w delcie Rodanu.
Przypuszcza się, że przybyli
do ówczesnej południowej Galii
ok. roku 43-45 w miejscu, któ

				 Weronika Kostrzewa
fot. arch. W. Kostrzewy

T

re właśnie dla upamiętnienia
tego niezwykłego wydarzenia
nosi nazwę Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Uczniowie Jezusa
rozdzielili się i zaczęli ewange
lizować Prowansję. Marta udała
się najpierw do Awinionu (jest
patronką diecezji awiniońskiej),
aby ostatecznie osiąść w Tara
scon. Łazarz został pierwszym
biskupem Marsylii, a potem
poniósł śmierć męczeńską.
Maria Magdalena zakończyła
swe pustelnicze i poświęco
ne modlitwie życie w grocie
La-Sainte-Baume.
Maksymin
został pierwszym biskupem
Aix-en-Provence i jest patronem
tamtejszej diecezji, zaś relikwie
Sydoniusza zupełnie niedawno
odnaleziono w Saint-Maximin.

Pierwotny kościół, którego
ślady widoczne są do dziś, po
wstał przed VI w. Wybudowano
go wokół źródła słodkiej wody,
które można oglądać do dziś.
Według starych przekazów
święte Marie miały wybudować
w tym miejscu ołtarz poświęco
ny Najświętszej Maryi Pannie,
pierwszy na francuskiej ziemi,
a same zamieszkały w jego po
bliżu. Zapewne tam zmarły.
W połowie VI w. o istnie
niu tego niewielkiego kościoła
wspomina św. Cezary z Arles.
Gdy jednak, począwszy od IX w.,
tereny te stały się teatrem na
jazdów przybywających dro
gą morską Saracenów, wokół
owego pierwotnego budyn
ku wzniesiono inny, większy,
a przede wszystkim ufortyfi
kowany kościół, pozostawiając

Z sanktuarium w Saintes-Ma
ries-de-la-Mer jest nierozerwal
nie związana także zagadkowa
postać św. Sary. Ewangelie o niej
nie wspominają, ale wspomina
o niej kilka różnych wątków tra
dycji. Najczęściej mówi się o niej
jako o służącej czy domownicz
ce Marii Kleofasowej i Salome,
która była do nich tak mocno
przywiązana, że zapragnęła
dzielić z nimi wygnanie. Z kolei
lokalna tradycja prowansalska
widziała w niej autochtoniczną
władczynię tych terenów, któ
ra po przybyciu świętych Marii
nawróciła się i przyjęła chrzest
wraz z całym swym ludem.
Dziś wiadomo właściwie
tylko tyle, że jej kult jest tu po
świadczony od niepamiętnych
czasów, dlatego w swej trady
cyjnej formie jest akceptowa
ny przez biskupów diecezji Aix
en Provence i Arles. Jej bogato

wszakże w jego wnętrzu kościół
pierwotny, gdzie, jak sądzono,
znajdowały się relikwie świę
tych. Ów potężny kościół – forte
ca powstał najprawdopodobniej
w drugiej połowie XII w. Nie tylko
służył za schronienie okolicznym
mieszkańcom w razie niebezpie
czeństwa, lecz także zabezpie
czał cenne relikwie, które miały
się znajdować w pierwotnym
kościele. Gdy jednak te ostatnie
zostały odnalezione w 1448 r.
dzięki poszukiwaniom nakaza
nym przez króla René I Andega
weńskiego, zwanego Dobrym,
dla bezpieczeństwa umieszczo
no je w górnej kaplicy, a pier
wotny kościół rozebrano.
Owa górna kaplica pod we
zwaniem św. Michała Archa
nioła, gdzie przechowywane
są relikwie świętych Marii, jest

Relikwiarz

Maria Salome, Maria
Kleofasowa...

Dwie Marie pozostały w Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Jak
pamiętamy, były krewnymi
Maryi, Matki Jezusa. Maria Sa
lome (albo po prostu Salome)
była żoną Zebedeusza i matką
dwóch apostołów: Jana i Ja
kuba Większego, czczonego
w Santiago de Compostela. Zaś
Maria, żona Kleofasa (Alfeusza),
była matką apostołów Jakuba
Mniejszego i Judy Tadeusza,
a być może także Szymona.

ja mam doświadczenie ciągłej próby zawierzania, pełnego zaufania i typowo ludzkiego ponownego napinania muskułów i „zosiosamowania”. Obawiam się, że zamiast procesu, wpadłam w błędne koło napędzane przez
„sama sobie dam radę”. Dopiero ta „teologia luzu” dobitnie, ale też w niezwykle prosty sposób uświadomiła mi, jaki jest efekt oddania. Ten „luz” nie
ma w sobie niczego złego. To zdanie się na Boga, odetchnięcie pełną piersią
i zrzucenie balastu. W niewłaściwej wersji luz mógłby się zmienić w nieodpowiedzialność, ale nie ze świętą czy świętym u boku. Dzięki, księże Mateuszu!

przystrojona figura umiesz
czona jest w krypcie. Sara jest
umiłowaną patronką Romów,
o czym świadczy ich barwna
i głośna, roztańczona i roz
śpiewana, a przede wszystkim
pełna żarliwości pielgrzymka
odbywana corocznie we wspo
mnienie świętej, 24 maja.

Przesłanie świętych
Marii

Oprócz relikwii świętych jed
nym z najważniejszych symboli
jest tu wspomniana łódź bez
żagla i steru – wciąż przecho
wywana z pietyzmem, noszona
w procesji. Symbol ten można
interpretować wielorako, ale
wydaje się, że zachęca przede
wszystkim do całkowitego, bez
warunkowego zaufania Bożej
opatrzności. Zaufania niezbęd
nego uczniom wyruszającym
bez żadnych zabezpieczeń z mi
sją głoszenia Dobrej Nowiny jak
Marie wyprawione w morze:
„I przykazał im, żeby nic z sobą
nie brali na drogę prócz laski:
ani chleba, ani torby, ani pienię
dzy w trzosie” (Mk 6,8).
Sanktuarium w Saintes-Ma
ries-de-la-Mer jest dedyko
wane Notre-Dame-de-la-Mer,
czyli Najświętszej Maryi Pannie
Morskiej, bo właśnie pod tym
wezwaniem jest tam przywoły
wana od starożytności. To nade
wszystko miejsce nieustannej
celebracji zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa. Pewnie dlate
go obecny ordynariusz diecezji
Aix i Arles, abp Christophe Du
four, nazywa je „Bramą wiary”.
Przecież to właśnie tam dotarła
po raz pierwszy do Prowansji,
do Francji, a być może i do Eu
ropy Dobra Nowina o zbawczej
śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa! A przyniosły
i rozkrzewiły ją te, które były
bezpośrednimi świadkami tego
najważniejszego w dziejach
ludzkości wydarzenia. Nie były
już zdumione i przestraszo
ne, nie uciekały jak w poranek
zmartwychwstania. Czy weź
miemy z nich przykład?
Na koniec wróćmy do
pięknej, staropolskiej pieśni,
w której kryją się zasadnicze
prawdy wiary. Bo przecież naj
ważniejsze jest to, że „Chrystus
zmartwychwstan jest, nam
na przykład dan jest: iż mamy
zmartwychpowstać, z Panem
Bogiem królować. Alleluja!”.

PS

Oczywiście można powie
dzieć, że to wszystko legendy,
ciekawe i budujące, ale jednak
tylko legendy oraz przejaw nie
przez wszystkich docenianej,
także w Kościele, tzw. pobożnoś
ci ludowej. Nie czas i miejsce, by
przytaczać zadziwiające niekie
dy wyniki badań historycznych
i archeologicznych czy dowo
dzić wagi ruchu pielgrzymko

fot. Balloïdes

wego. Wskażmy zatem jedynie,
w ślad za Bruno Racinem ze sto
warzyszenia kultywującego tra
dycję świętych prowansalskich,
jak wielkie jest symboliczne
i pragmatyczne znaczenie owej
tradycji w obecnych czasach.
Dziś tak wielu zadaje pytanie
o korzenie, o pochodzenie i war
tość naszej kultury oraz naszej
chrześcijańskiej i europejskiej
tożsamości, coraz częściej kwes
tionując je lub odrzucając.
Dlatego warto się zatrzymać
w Les-Saintes-Maries-de-la-Mer,
by wraz z Mariami i Sarą za
dumać się nad tym, skąd przy
byliśmy, dokąd zmierzamy i kim
jest dla nas Zmartwychwstały.
Opracował Piotr Rak

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Pierwsze piątki miesiąca
I

Radio Plus

eologia luzu – może się wydawać, że to propozycja bycia letnim, wybrania z Ewangelii niczym z mieszanki cukierków tego, co nam najbardziej
pasuje. Nic bardziej mylnego! Tego określenia użył ostatnio w rozmowie
ze mną pewien ksiądz. Opowiadał o tym, jak odkrył dla siebie św. Józefa.
Zachwycił się nim i zaprzyjaźnił z opiekunem Świętej Rodziny. Ta relacja zaowocowała zawierzeniem się Jezusowi przez św. Józefa. Ksiądz poleca mu
każdy dzień, oddaje wszystkie troski, sukcesy i niepowodzenia. Dzieje się dokładnie to, co pięknie nazywamy zawierzeniem. Nie wiem jak Państwo, ale

... i Sara

fot. Sanctuaire des Saintes Maries de la Mer

fot. Balloïdes

Gdy nad grobem stały,
rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
zmartwychwstał Pan i żyje.
Alleluja!

K

od wieków celem pielgrzymek.
Można się do niej dostać przez
taras, ale wybito także duże
okno od strony wewnętrznej,
ażeby pielgrzymi mogli widzieć
relikwiarze z nawy kościoła. To
właśnie przez to okno trzy razy
w roku (w maju, październiku
i grudniu), przy okazji najważ
niejszych pielgrzymek, relikwia
rze są opuszczane na dół, gdzie
mogą czcić je bardzo licznie
zgromadzeni wierni.

– z Ziemi Świętej
do Prowansji?

„Trzy Maryje poszły,
drogie maści niosły.
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać.
Alleluja!

11

maj 2021

stotą prak
tykowania
nabożeństwa
dziewięciu
pierwszych
piątków miesiąca nie
jest spowiedź, jak wielu uważa, ale przy
jęcie Komunii Świętej z intencją wyna
grodzenia Jezusowi za grzechy własne
i innych ludzi, za wszelkie zniewagi wo
bec Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jak zwykł mawiać św. Ojciec Pio: „Ser
ce Pana Jezusa powołało nas nie tylko
dla naszego uświęcenia się, ale także
dla uświęcenia innych dusz. Jego Serce
chce, abyśmy Mu pomagali w zbawia
niu dusz”. Ta praktyka pobożnościowa
ma zatem pomóc w owocnym pogłę
bianiu wiary oraz formowaniu prawego
i wrażliwego sumienia. Jednocześnie
uczy współpracy z łaską Bożą i wdzięcz
ności Jezusowi za zbawienie.

Kult ten odnosi się do osoby Jezusa,
którego centrum stanowi Serce. Jest ono
wewnętrznym źródłem, z którego wypły
wają Jego myśli, uczucia, słowa i dzieła;
jest kluczem do wszystkich dogmatów,
wyjaśnieniem wszystkich tajemnic, na
daje głębokie znaczenie każdemu słowu
Ewangelii, gdyż wszystko opromienia
i rozpala Jego miłość. Nie jest to jakaś
forma sentymentalnej pobożności, gdyż
kult ten skłania do naśladowania cnót
Najświętszego Serca, a zwłaszcza miłoś
ci do Ojca Niebieskiego i do braci aż do
wielkodusznej ofiary, aż do całkowitego
heroizmu oraz oddania się i poświęcenia.
To nie jest jakaś pobożność zewnętrzna,
gdyż zmierza do ustanowienia w spo
sób trwały społecznego królestwa Serca
Chrystusa, które jest „królestwem prawdy
i życia, królestwem świętości i łaski, króle
stwem sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Modlitwa do
świętych Marii
Święta Mario Kleofasowa i święta Mario Salome,
które uwierzyłyście Panu
i poszłyście za Nim, przychodzimy powierzyć wam
nasze ziemskie pielgrzymowanie.
Dajcie nam męstwo
w próbach życia, siłę, abyśmy nie ustawali w drodze, światło, abyśmy nie
weszli na złą ścieżkę, radość z tego, że towarzyszycie nam zawsze i wszędzie, a nade wszystko wiarę, która wiedzie nas na
brzeg życia wiecznego.
Święte Marie, módlcie
się za nami! Święta Saro,
módl się za nami!

O co chodzi z nabożeństwem dziewięciu pierwszych piątków miesiąca?

Człowiek posiada trzy centra ducho
we. Są nimi: rozum, który odkrywa praw
dę, wola, która dąży do dobra, i serce,
którego natura polega na odczuwaniu.
Te trzy duchowe centra współdziałają
ze sobą. Jednak serce, z całą złożonoś
cią i wieloznacznością swoich doznań,
przedstawia najprawdziwszy obraz
człowieka, jest bowiem centrum wraż
liwości uczuciowej. Zatem prawidłowo
ukształtowane serce ułatwia poznawa
nie prawdy i pragnienie autentyczne
go dobra. Daje również zadowolenie
i szczęście z poznanej prawdy i dobra,
do których się dąży. Ponadto wyznacza
sposób i intensywność przeżywania do
bra i prawdy.
W Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (Poznań
2003, nr 171) znajdujemy zachętę Sto
licy Apostolskiej do podejmowania

praktyki pierwszych piątków miesiąca
opartej o „wielką obietnicę” daną przez
Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque.
„W czasie, gdy przyjmowanie Komunii
sakramentalnej było u wiernych bar
dzo rzadkie, praktyka dziewięciu pierw
szych piątków miesiąca miała znaczący
wpływ na powrót do częstszego korzy
stania z sakramentu pokuty i Euchary
stii”. Pobożność, która ma prowadzić do
spotkania z Bogiem, musi być pozba
wiona „próżnej ufności, która w porząd
ku zbawienia znosiłaby wymagania wia
ry czynnej czy też wysiłki prowadzenia
życia zgodnego z Ewangelią”. Chodzi
też o to, by nie zapominać o absolutnej
wyższości niedzieli jako „pierwszego
i najważniejszego święta”, domagające
go się pełnego uczestnictwa wiernych
w celebracji eucharystycznej.
Ks. Leszek Smoliński
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Chrystus objawia się apostołom w Galilei, mal. Duccio di Buoninsegna

Pamiętajcie o Bogu.

Zaufać i zawierzyć
Jezusowi

Nie zapominajcie o Nim, bo On jest zawsze z wami

P

rzybywam z kraju, w którym
jest duże cierpienie. (...) Moja
przygoda religijno-duchowa – jak to nazywam – zaczęła
się w 1982 roku, w październiku.
Miałam osiemnaście lat. Od sześ
ciu miesięcy byłam zamężna. Ja
jestem grekokatoliczką, mój mąż
Mikołaj – prawosławny. Zaczęło się od pojawienia się oliwy na
mojej ręce. (...) niedługo później
ze zdziwieniem zobaczyliśmy, że
z małego obrazka, który został
przywieziony do naszego domu
– a muszę wam powiedzieć, że
chodzi tu o naprawdę mały obrazek, plastikowy – również wycieka
oliwa. Nie wiedzieliśmy, co robić.
Nie umiałam się modlić. Patrzyłam tylko na ten obrazek i bałam
się. Nagle usłyszałam kobiecy
głos: „Córeczko moja, Mari, Ja jestem z tobą. Otwórz drzwi i nie
zabraniaj nikomu mnie zobaczyć.
Zapal świece”. Wiadomość szybko przedostała się do sąsiedztwa.
Mnóstwo ludzi przybyło. Przyszli
również odpowiedzialni hierarchowie Kościoła, no i przedstawiciele władzy. Komisja, oczywiście starając się zorientować, co
to za zbiegowisko, w pierwszym
rzędzie wzięła się za ten obrazek
i zbadała go. Nawet nadłamali go,
sądząc, że może coś jest w środku.
Badania jednoznacznie mówiły:
to czysta oliwa z oliwek. Zbadali również mnie. Nasz dom stał
się otwartym domem modlitwy
oraz miejscem, gdzie przynosili
chorych. Ja i Mikołaj, patrząc, co
się dzieje, nie bardzo mogliśmy
przewidzieć, co będzie dalej. Za-

następne spotkanie. Na pewno
Maryja coś ci powie”. Zaczęłam
oczekiwać. Po trzech dniach
podczas modlitwy znów poja
wiło się to samo zjawisko. Jak
tylko poczułam tę dłoń na ra
mieniu, to już nie czekałam na
dalsze popchnięcia i znaki, tylko
pobiegłam na taras. I nie bałam
się – po pierwsze dlatego, że się
przygotowałam, a po drugie,
wiedziałam, że za mną pobiegną
inni i zobaczą to samo, co ja wi
działam. Widziałam i słyszałam
Maryję, przekonana, że inni też
uczestniczą w tym widzeniu. Po
tem zdziwiłam się, bo inni nic nie
widzieli. Pierwsze zdanie, które
Maryja powiedziała, brzmia
ło: „Moje dzieci, pamiętajcie
o Bogu. Nie zapominajcie o Nim,
bo On jest zawsze z wami”. Mary
ja mówiła, a ja głośno powtarza
łam Jej słowa. Ci zaś, którzy tam
klęczeli, którzy byli przy mnie,

przygotowani już, zapisywali
to wszystko, co mówiłam. Pięć
razy spotkałam się tam z Maryją.
W 1983 roku, w marcu, ostatni
raz. Później, po tych spotkaniach
z Maryją, miałam takie duchowe
uniesienia, ekstazy. One różni
ły się od tych spotkań z Maryją,
bo w ich czasie traciłam niejako
zmysły, tak że brano mnie, zano
szono do pokoju i kładziono na
łóżku. W takim stanie trwałam
godzinę albo dwie. Widziałam
w tym czasie Maryję, taką jak się
przedstawiała podczas tych ob
jawień, albo Jej sylwetkę otoczo
ną takim intensywnym światłem,
jakby w świetlanym tle, i słysza
łam głos Jezusa. O tym, że spo
tykam się z Jezusem, świadczyły
wypływające wówczas z moich
oczu krople oliwy. (...)

Najważniejsze, że choć nie
ustannie zmieniały się te znaki,
to nieustannie w domu trwała
modlitwa, dzień w dzień. To było
wewnętrzną mocą tych wszyst
kich zdarzeń: intensywność
i trwałość modlitwy, która trwa
już trzydzieści cztery lata. To do
prowadziło do zrozumienia, że
Pan Bóg przygotowywał mnie
do misji. To były znaki, że Bóg jest
obecny i że nie przestaje działać!
Problem w tym, że my nie do
strzegamy tej obecności. Żyjemy
powierzchownie. To, co działo
i dzieje się w Soufanieh, to przy
pomnienie, że Bóg jest i dzia
ła. Jeżeli nie odnajduję w tym
Boga, to te znaki nie mają sen
su. Podstawowym pragnieniem
Serca Bożego jest jedność! Jed
ność – nasza jedność z Bogiem,
jedność z drugim człowiekiem
i jedność z sobą samym; jedność
rodziny, jedność Kościoła. Tak to
zrozumiałam. Dla
tego właśnie Bóg
powołał mnie jako
mężatkę, a więc
i moją rodzinę rów
nież. Kiedy myśleli
śmy, że nie powin
niśmy żyć tak jak
małżonkowie, bo
Pan Jezus wkroczył
w nasze życie, usły
szałam od Maryi:
„Myrna, twoje życie
będzie normalne”,
natomiast
Jezus
powiedział: „Pozostań w twoim
życiu codziennym żoną, matką,
siostrą. Nic piękniejszego nad
rodzinę, która wyróżnia się mi
łością, jednością i wiarą. Droga
tej rodziny to jest moja droga,
a Matka, czyli Maryja, jest waszą
pomocą”. Najpiękniejsze było to,
co Maryja powiedziała do mnie,
tak osobiście, po czterech latach
mojego małżeństwa: „Dam ci
nagrodę za twój trud”. Chodziło
o to, że będę miała córkę Miriam
i syna Jeana Emmanuela. Żeby
te Jej słowa nie były czymś abs
trakcyjnym, ale żebym rzeczywi
ście była matką. Ale żeby rodzina
była według tego Bożego oczeki
wania, potrzebna jest modlitwa.
Dlatego Jezus powiedział tym,
którzy byli w Soufanieh w moim
domu: „Niech każdy z was wróci

do domu”. Maryja dodała: „Od
wiedzę wasze domy”. Bo dom,
każdy dom, jest podstawową
szkołą w społeczeństwie. Tam
się rodzą powołania. To jest miej
sce, w którym żyje rodzina. (...)
Jedność Kościoła tutaj ma swoje
źródła – w jedności tej pierwszej,
początkowej, pierwotnej: rodzin
nej. (...) Jezus mówi: „Wy jesteście
moim Kościołem, a serca wasze
są moją własnością, chyba że to
serce zwróciło się do jakiegoś
bożka... Proszę was o jedność.
Dałem wam wszystko, dałem
cały mój czas. Dajcie mi przy
najmniej część z waszego czasu.
Pokażcie to, co jest prawdziwe
w was, i pokażcie, że to jest praw
dą, iż jesteście jedną rodziną”.
Tylko od nas zależy to, czy nie
poddamy się powierzchowności
życia, ale otworzymy swoje serca. Ten jest błogosławiony, kto
poczuł miłość Bożą w swoim życiu, gdyż tylko wtedy może mieć
świadomość, czym jest miłość,
i może być świadkiem tej miłości. Bóg wiele daje ludziom, ale
nasze serca tego nie rozumieją.
Jeżeli oczekujecie cudu, chcecie
zobaczyć cud, to każdego dnia
możecie go dostrzec. Bo największym cudem jest Eucharystia.
A największy znak, który prawdziwie ożywia, to zmartwychwstanie
Chrystusa. Jeśli czujesz się daleki
od Boga i chciałbyś Go zobaczyć,
to nie szukaj daleko, a tak szczerze i z prostotą spójrz życzliwie na
drugiego człowieka. Ja dziękuję
Bogu za to, że tyle razy widziałam
Go w twarzy drugiego człowieka.
Fragment książki
Czas na Boga. Ewangelizacja
na barce”, Rafael 2021

fot. Web Gallery of Art / Wikimedia Commons

jęliśmy się po prostu przyjmowaniem tych ludzi. Cały dzień
dom był otwarty. Wymagało
to przyjęcia tych wszystkich
ludzi, przyjęcia z uśmiechem,
i ogarnięcia ich. Trzeba było
wysłuchać, z czym przychodzą, tego, co mają do powiedzenia. No i oczywiście, modlitwy: różańcowa i inne. Jak zwykle
w takim tłumie są tacy, którzy
chcą się modlić, są pobożni;
są tacy, którzy są ciekawi, chcą
sprawdzić, co to się dzieje; są
tacy, którzy mają jakieś podejrzenia i chcą, żeby te podejrzenia się sprawdziły. (....)
Od początku przyjęliśmy
z mężem zasadę, że nie przyjmu
jemy żadnych pieniędzy. Mikołaj
ogłosił to na piśmie i to nam
pomogło. Życzliwiej patrzono
na nas również w Kościele. (...)
W 1988 roku, w grudniu, mo
dliliśmy się modlitwą madajeh
– to taka specjalna
modlitwa rytu bi
zantyńskiego ku
czci Maryi. Obecny
był jeden z księży,
ojciec
Zahlaoui,
i dużo ludzi. Była
już noc, jedena
sta godzina. Nagle
poczułam czyjąś
rękę na swoim ra
mieniu. Trzy razy.
Ta ręka lekko mnie
popychała,
więc
wyszłam z pokoju
i skierowałam się ku schodom. Ta
dłoń popychała mnie wyżej, aż
na taras. Tam uklękłam, czołem
dotknęłam podłogi. Nie wiedzia
łam, co się dzieje, dlaczego po
szłam na taras. Później zadałam
sobie to pytanie: „Co ja tu robię?!
Przecież tam ludzie się modlą.
Zejdę i dołączę do modlitwy”.
Podniosłam głowę. Zobaczyłam
przed sobą jasne światło i kobie
tę. Stała przede mną. Nie miałam
odwagi na nią patrzeć. Odwróci
łam się więc i szybko wróciłam
na dół do modlących się. Ojciec
Zahlaoui, który prowadził mo
dlitwę, zapytał mnie: „Myrna, co
się stało?”. Gdy mu wyjaśniłam
wszystko, powiedział: „Myrna,
Maryja jest przecież Matką. Mat
ki nie należy się obawiać. Módl
się o odwagę i przygotuj się na
fot. M. Pabis

fot. M. Pabis

Maryja mówi do Myrny Nazzour, mistyczki i stygmatyczki z Syrii

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę,
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Ewangelia
wg św. Mateusza 28,16-20

W

kwietniowym numerze
pochylaliśmy się nad
tajemnicą powołania.
Snując refleksję nad zjawiskiem
pustoszejących
nowicjatów
i seminariów, pisałem wówczas:
,,Będziemy mieli kapłanów wte
dy, gdy młodzi odważą się oddać
Bogu i ludziom nie swój czas, ale
swoje życie. A do tego potrzeb
na jest hojność serca”. Dziś pod
tymi słowami mogę i chcę się

podpisać po raz drugi. A to za
sprawą dzisiejszej Ewangelii.
Święty Mateusz stawia nam
dziś przed oczami grono najbliż
szych współpracowników Jezu
sa. Wiemy, że przyszli do Galilei
i tam spotkali się z Mistrzem. Ale
wiemy też, że niektórzy z nich...
wątpili. Wątpili, czyli nie dowie
rzali. Ten fakt może nas dziwić,
bo przecież przez trzy lata wszys
cy oni byli w seminarium Jezusa

i nie tylko słuchali tam Jego ka
techez, lecz także widzieli czy
nione przez Niego cuda. Jeszcze
bardziej dziwić może fakt, że Je
zus – wiedząc, iż niektórzy wątpią
– nikogo nie odsyła z kwitkiem.
Przeciwnie, każdemu z nich zleca
takie samo zadanie, tę samą mi
sję. Chce, by szli, nauczali i udzie
lali chrztu w imię Trójcy Świętej.
Wszyscy mają czynić to samo,
chociaż niektórzy wątpią.

Po tym poleceniu Jezusa
widać bardzo wyraźnie, że klu
czem do realizacji powołania
nie jest wcale niezachwiana
wiara powołanych. Kluczem
jest zaufanie i zawierzenie Je
zusowi. To na mocy Jego słowa
– a nie na ludzkiej zdolności do
rozumowego przyjęcia prawd
objawionych – opiera się ta
jemnica ludzkiego powołania.
Gdyby tę prawdę rozumieli ci,
których dziś Jezus powołuje na
ścieżki życia zakonnego i ka
płańskiego, wyrażenie ,,puste
seminaria” moglibyśmy uznać
za oksymoron. Tymczasem
– niestety – wyrażenie to zdaje
się być coraz bardziej realnym
scenariuszem na przyszłość.
Żeby jednak nie ograniczyć
niniejszego rozważania tylko
do apostołów i do tych, których
dzisiaj Jezus powołuje do służ
by w Kościele, spróbujmy spoj
rzeć na ten fragment Ewangelii
także w kluczu obecnych w Ko
ściele osób świeckich. Świeccy
też mają powołanie. Nie mogą
wprawdzie głosić kazań i spra

wować sakramentów, ale mogą
i powinni dawać w swoim życiu
czytelne świadectwo o swo
jej miłości do Jezusa. Do tego
nie potrzeba święceń. Świad
kiem może być każdy. I tu znów
mogą się pojawić pewne pyta
nia: Czy może świadczyć o Je
zusie ktoś, kto sam słabo wie
rzy? Czy świat potrzebuje dziś
świadectwa tych, którzy sami
mają wątpliwości? Odpowiedź
jest prosta: Jeśli człowiek rze
czywiście szuka w swoim życiu
Jezusa, jeśli pielęgnuje relację
z Nim, jeśli modli się i prowadzi
w miarę uporządkowane życie
sakramentalne, to nawet wów
czas, gdy sam przeżywa różne
zawirowania i trudności w wie
rze, może i powinien świadczyć.
Takie świadectwo zawsze bę
dzie miało swoją wielką war
tość i nieraz przemówi do ludzi
szybciej niż świadectwo tych,
dla których wiara i modlitwa
zawsze są łatwe, lekkie i przy
jemne.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Dobra wiadomość dla Czytelników „Dobrych Nowin”!
Drugi po Nieplanowanych, filmowy hit

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

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

Oferta zakupu książki
na stronie 9.

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.
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Z ks. Dariuszem Dąbrowskim COr z Kongregacji
Oratorium św. Filipa Neri rozmawia Małgorzata Pabis
potem był coraz bardziej obec
ny w oficjalnej duchowości
Koś
cioła, poszczególni papieże
dołączyli do publicznego odma
wiania litanię do św. Józefa, usta
nowili środę jako dzień jemu po
święcony, włączyli jego imię do
Kanonu rzymskiego, a w 2013 r.
do II, III i IV modlitwy euchary
stycznej, pisali listy i adhortacje,
a teraz papież Franciszek ogłosił
Rok św. Józefa. Trzeba jednak wi
dzieć to nie tylko na płaszczyźnie
duszpastersko-ascetycznej, ale
także profetycznej.

fot. M. Pabis

Święty Józef żył dawno,
dawno temu, ale przychodził do nas w różnych momentach historii i w różnych
miejscach na świecie...

Jest Ksiądz rekolekcjonistą Wspólnoty Świętego
Józefa i współautorem nowenny przygotowującej do
Aktu Zawierzenia Polski
i Kościoła w Polsce św. Józefowi – to chyba dla Księdza wielka radość, że Ojciec Święty ogłosił obecny
rok Rokiem św. Józefa.
Decyzja papieża Franciszka
o ogłoszeniu Roku św. Józefa
była zaskakująca i nieprzewi
dywana przez żadne programy
duszpasterskie. Boża opatrz
ność tak pokierowała, że Akt
Zawierzenia Narodu Polskiego
i Kościoła w Polsce św. Józefo
wi planowany na lipiec 2020 r.
odbędzie się 7 października
2021 r., właśnie w Roku św. Jó
zefa. Chcemy, aby Polska była
domem św. Józefa w wymiarze
Kościoła, ojczyzny i rodziny. Te
płaszczyzny są w Polsce najważ
niejsze, aby doszło do pojedna

nia wewnątrznarodowego, do
zgody i jedności, która nie jest
kompromisem między dobrem
a złem, ale jest zwycięstwem
prawdy. O to właśnie prosimy
św. Józefa, który nie jest czło
wiekiem kompromisu, lecz
prawdy. Nowenna przez medy
tacje tekstów i modlitwy prowa
dzi nas przez te trzy przenikają
ce się w życiu ludzi wierzących
płaszczyzny.
Potrzebujemy także św. Jó
zefa, aby przeprowadził nas
przez czasy wewnętrznego za
mętu w samym Kościele, przez
ruchome piaski teologicznych
opinii i kryzysu wiary. Potrzebu
jemy św. Józefa jako „zarządcy
posiadłości” dla naszej ojczyzny,
jak wzywamy go w litanii. Imię
Józef oznacza „Bóg pomnaża”
– to powinno budzić nadzieję
dla naszego polskiego domu,
jeśli mu zawierzymy. Potrzebu
jemy również św. Józefa w wy
miarze rodzinnym, aby nasze

domy na nowo stały się miej
scem bezpiecznym pod wzglę
dem duchowym i bytu mate
rialnego, aby rodziny potrafiły
wychować swoje dzieci w sys
temie wartości chrześcijańskich.
Jezus mówił do św. Józefa „abba
– tatusiu” tak jak potem zwracał
się do swojego Ojca w niebie. To
był przywilej osobisty św. Józe
fa, że Syn Najwyższego zwracał
się do niego: „tatusiu”, ale musi
inspirować także ojców naszych
polskich domów – do dumy
i odpowiedzialności za swoje
dzieci: synów i córki, dla których
reprezentują autorytet Ojca
Niebieskiego.

Co św. Józef może dać nam,
ludziom XXI w.?
To jego czas. Pojawia się stop
niowo w Kościele, dyskretnie jak
przystało na „cień Ojca”, ale za
wsze w mocy działania. W XVI w.
w duchowości karmelitańskiej,
w 1870 r. jako patron Kościoła,

Profetyczna
obecność
św. Józefa w życiu Kościoła wi
doczna jest w różnych mistycz
nych doświadczeniach wielkich
świętych i kandydatów na oł
tarze, np. św. Teresy z Avila czy
w Polsce w XVII w. u służebnicy
Bożej s. Teresy od Jezusa Mar
chockiej – karmelitanki, której
grób znajduje się w Krakowie,
w pismach o. Bernarda Rosy
– cystersa z Krzeszowa. Bardzo
duże znaczenie miały dla Francji
w XVII w. objawienia św. Józefa
w Cotignac, jednak najbardziej
znane sanktuarium św. Józefa
na świecie powstało w Kana
dzie. Na początku XX w. utwo
rzono w Montrealu Oratorium
św. Józefa. Działał tam św. brat
André, który sam nazywał się
„dozorcą” tego domu modlitwy
na Mount Royal. Od 1909 do
1936 r. przyjmował tysiące ludzi,
którzy przychodzili szukać na
dziei, otuchy, a nawet uzdrowie
nia. Jego proste życie w posłu
szeństwie i modlitwie, zostało
pobłogosławione niezwykłym
charyzmatem modlitwy wsta
wienniczej za przyczyną św. Jó
zefa. W Polsce centralne miejsce
zajmuje cudowny wizerunek
św. Józefa, a w zasadzie Świętej
Rodziny, w Kaliszu.

A jak Ksiądz postrzega objawienie św. Józefa w Fatimie?
Myślę, że to najbardziej do
niosłe objawienie św. Józefa dla
świata i Kościoła, które aktualizu
je się na naszych oczach. Miało
miejsce 13 października 1917 r.
w Fatimie. Siostra Łucja tak opi
suje tę proroczą wizję: „Kiedy
Nasza Pani zniknęła w nieskoń
czonej odległości firmamentu,
zobaczyliśmy po stronie słońca
św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus
i Matką Bożą w bieli w płasz
czu niebieskim. Zdawało się,
że św. Józef błogosławi świat
ruchami ręki na kształt krzyża”.
Widzimy więc ważny znak na
początku XX w., w czasie trwa
nia pierwszej wojny światowej:
to znak Świętej Rodziny – Ma
ryja, Józef i Jezus, Ojciec, Matka,
Dziecko. Już niebawem prze
miany, które przyjmą kształt
rewolucji cywilizacyjnej, uderzą
właśnie w paradygmat rodziny.
W Fatimie Bóg, znając losy świa
ta, działał uprzedzająco.
Obecnie doczekaliśmy nie
tylko czasu ordynarnego za
kwestionowania wartości rodzi
ny, ale nawet tak oczywistych
do tej pory pojęć jak kobieta
i mężczyzna, matka i ojciec. Od
lat pary homoseksualne do
magają się w różnych krajach
prawa do adopcji dzieci. Sąd
w Kalifornii poszedł o krok da
lej. W lutym 2021 r. przyznał
prawa rodzicielskie trzem męż
czyznom żyjącym w związku
poliamorycznym. Sami sobie
już nie poradzimy, dlatego Bóg
na nowo ukazuje nam tajem
nicę do ponownego odkrycia
fundamentów cywilizacyjnych
i najbardziej oczywistej reali
zacji szczęścia rodzinnego po
przez profetyczne objawienie
Świętej Rodziny. Matka Boża
w Fatimie objawiła się razem
ze św. Józefem i Dzieciątkiem
Jezus. To była zapowiedź, że
świat będzie potrzebował wpa
trzenia się na nowo we wzór
podany przez Boga, aby mógł

się rozwijać, a nie zwijać. Dziś
zakwestionowane zostały pryn
cypia, podstawowe wartości
konstytuujące zarówno życie
Kościoła, jak i całą cywilizację:
sakramentalne małżeństwo; ro
dzina rozumiana jako matka, oj
ciec i dzieci; szacunek dla życia
człowieka od poczęcia do na
turalnej śmierci. Coś, co do tej
pory było oczywistością, zostaje
systemowo odrzucone. Dlatego
tak bardzo potrzebujemy czy
telnego znaku, a Bóg w swojej
opatrzności wskazuje nam na
Świętą Rodzinę jako źródło du
chowej odnowy.

Nabożeństwo do Przeczys
tego Serca św. Józefa nie
jest dziś jeszcze bardzo znane. Co to za nabożeństwo?
Jak się zrodziło? Na czym
polega?
Nabożeństwo do Przeczys
tego Serca św. Józefa wyrasta
z duchowości Wspólnoty św. Jó
zefa powstałej w 1995 r., gdzie
było praktykowane od lat w ra
mach wewnętrznej formacji
jej członków. 20 maja 2019 r.
ks. bp Romuald Kamiński – bi
skup warszawsko-praski, udzie
lił imprimatur na to nabożeń
stwo i od tego czasu bardzo dy
namicznie rozwija się w Koście
le w Polsce, Szkocji i Portugalii.
Czy to jest nowe nabożeń
stwo? Odpowiedź brzmi: stare
z nową siłą. Kult Przeczystego
Serca św. Józefa odnajdujemy
już w XVII w. we Francji. Przy

wejściu do klasztornej kaplicy
Sióstr Karmelitanek w Pontoise,
gdzie przechowywano Naj
świętszy Sakrament – a więc
eucharystycznie bijące Serce
Boga – umieszczono napis: „In
corde Ioseph invenietis me”, czyli
„W sercu Józefa odnajdziecie
Mnie”. Kult Przeczystego Serca
św. Józefa dopełnienia tajem
nicę zjednoczenia Trzech Serc:
Jezusa, Maryi i Józefa. Wiek XX
zapoczątkował kryzys rodziny,
wiek XXI przynosi destrukcję
rodziny. Odnowa świata, za
powiedziana w Fatimie, jako
tryumf Niepokalanego Serca
Maryi, musi się dokonać przez
odnowę serc mężczyzn i kobiet
dla odnowienia rodziny zgod
nej z planem Bożym.
Nabożeństwo do Przeczys
tego Serca św. Józefa ma służyć
rodzinie, która narażona jest
na zakażenie współczesnymi
ideologiami. Bardzo mocno
trzeba zaakcentować ścisły
związek tego nabożeństwa
z nabożeństwem pierwszych
sobót miesiąca, poświęconym
wynagrodzeniu Niepokalane
mu Sercu Maryi, o które upomi
na się także orędzie fatimskie.
Rodzina atakowana z różnych
stron, wewnętrznie osłabiona
i niszczona, zapatrzona w Świę
tą Rodzinę może powstać i od
nowić świat. Nabożeństwo do
Przeczystego Serca św. Józefa
prowadzi do odkrycia na nowo
przez ludzi dzieł Boga stworzo
nych przez Niego zgodnie z ich

Z duchowością Wspólnoty św. Józefa można
zapoznać się na stronie internetowej:

www.wspolnotajozefa.pl

Akt Zawierzenia
Narodu Polskiego
i Kościoła w Polsce
św. Józefowi
planowany na lipiec
2020 roku odbędzie
się 7 października
2021 roku, właśnie
w Roku św. Józefa.

fot. wspolnotajozefa.pl

Aby Polska by ła domem św. Józefa

naturą, przywrócenia im właści
wego sensu. Kobiety zapatrzo
ne w Maryję będą coraz bardziej
potrafiły odnajdywać swoje po
wołanie i szczęście, a mężczyźni
zapatrzeni w przykład św. Józe
fa odnajdą w sobie prawdziwe
męstwo. Warto w tym kontek
ście przypomnieć sobie środo
we katechezy św. Jana Pawła II
o teologii ciała wygłoszone
w latach 1979-1984: Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność
małżeństwa. Te teksty to pro
gram życia małżeńskiego w od
nowionym świecie, gdy ludzie
zatęsknią po czasach brudnej
seksualności za prawdą o czy
stej miłości.
Nabożeństwo do Przeczyste
go Serca św. Józefa ma nie tylko
wymiar modlitwy o odnowie
nie rodziny generacyjnej, lecz
także wielkiej rodziny Kościoła,
która też przeżywa swoje wcale
nie mniejsze problemy. Zawsze
celem Herodów wszystkich cza
sów będzie eliminacja Jezusa,
zabicie wiary w Niego. Dziś nie
można dosięgnąć bezpośrednio
zmartwychwstałego Pana, więc
atak skierowany jest na Jego
eucharystyczną obecność. Świę
ty Józef ma wyjątkową relację
w stosunku do Jezusa, naszego
Pana i Zbawiciela. Rola św. Józe

fa jest konieczna w dziele zba
wienia. Dziś staje się duchowym
przewodnikiem w osobistym
poświęceniu dla ocalenia wiary
w Kościele, w czasie, kiedy zosta
je ona poddawana próbie. Tak
jak św. Józef uchronił przed He
rodem Jezusa, tak teraz wobec
współczesnych zagrożeń wiary,
wobec zabijania wiary w ludz
kich sercach opiekuje się Jego
Mistycznym Ciałem – Kościołem
i przeprowadzi nas przez czas
pustyni. Zawierzając się św. Józe
fowi w taki sposób, przejdziemy
przez to doświadczenie zwycię
sko, w obiecany w Fatimie triumf
Niepokalanego Serca Maryi, któ
re zjednoczone jest na zawsze
w czystej miłości z Przeczystym
Sercem św. Józefa.

Czciciele św. Józefa mają
także swoje sakramentalium – szkaplerz. Gdzie i jak
można go przyjąć? Dlaczego warto go nosić?
Coraz więcej osób szuka
szkaplerza św. Józefa. Pierw
szy został zatwierdzony przez
Leona XIII w 1893 r., ale potem
zaginął w pobożności wiernych.
Obecny zrodził się we Wspól
nocie św. Józefa z duchowości
Trzech Serc. Szkaplerz to wi
dzialny znak oddania się pod
symboliczny płaszcz opiekuna

Świętej Rodziny. To dwa kawał
ki brązowego materiału połą
czone sznurkiem. Na przedniej
części szkaplerza umieszczony
jest wizerunek św. Józefa w brą
zowym płaszczu przerzuconym
przez ramię. W prawej dłoni
trzyma on kwiat lilii, a na lewej
ręce – Dzieciątko Jezus. Obok
znajduje się napis po łacinie:
„Święty Józefie, Opiekunie Koś
cioła – módl się za nami”. Na
drugim kawałku jest różaniec,
który otacza dwa serca: Naj
świętsze Serce Jezusa i Niepo
kalane Serce Maryi. Szkaplerz
został zatwierdzony 1 paździer
nika 2014 r. dekretem bp. Grze
gorza Kaszaka, ordynariusza
sosnowieckiego, wraz z obrzę
dem jego nałożenia. Obecnie
przyjęło go już kilka tysięcy
osób, w tym także w Londynie,
w Monachium i na Maderze.
Przyjęcie szkaplerza jest ze
wnętrznym znakiem ofiarowa
nia się Bogu przez naśladowa
nie św. Józefa i Maryi, poprzez
osobisty akt zawierzenia i przy
jęcie misji głoszenia orędzia
Ewangelii w stylu św. Józefa.
Noszenie szkaplerza nie nakła
da dodatkowych obowiązków,
oprócz ofiarowania się św. Józe
fowi w dniu jego przyjęcia oraz
aktów osobistej pobożności
według własnego uznania.

Łańcuch św.

Wicyniusza Pigułki Brata Galvão

Prosząc świętych, aby wstawili się za
nami u Boga w konkretnych sprawach,
możemy skorzystać ze specjalnych błogosławieństw. Od stuleci we włoskiej Sarsinie wiernym modlącym się o uwolnienie
od demonicznych mocy, o nawrócenie
lub odmianę życia udzielane jest błogosławieństwo połączone z nałożeniem
relikwii zwanej łańcuchem (obręczą, kołnierzem) św. Wicyniusza. Najsłynniejszy
egzorcysta świata o. Gabriele Amorth
uważał tę relikwię za „skuteczną pomoc
w walce ze złym duchem”.
Wicyniusz z Sarsiny pochodził najpraw
dopodobniej z włoskiej Ligurii i żył w III/IV w.
Według tradycji był pierwszym (albo jednym
z pierwszych) wskazanym w cudowny spo
sób przez Boga biskupem Sarsiny. Wcześniej
poświęcał się modlitwie, medytacji i pokucie
w pustelni. Biskupem był ponoć przez 27 lat,

aż do śmierci, która nastąpiła 28 sierpnia 330 r.
Już za życia uważano go za świętego i uzdro
wiciela, a szczególnie za pogromcę złych
mocy, pomocnika w walce z opętaniem, po
kusami i nękaniem. Zniewalający pewnego
człowieka szatan miał wyznać na grobie mę
czennika Donata w Arezzo, że ulegnie tylko
Wicyniuszowi z racji tego, iż zawsze się jemu
i innym demonom przeciwstawiał – lęka się
go bardziej niż innych męczenników i wy
znawców.
Relikwia łańcucha (catena) jest złożoną
z dwóch ramion żelazną obręczą zakładaną
na szyję (podobne pęta nakładano niewolni
kom). Łańcuch ten powstał na pewno przed
VIII w., a niewykluczone też, że – jak głosi tra
dycja – dla dodatkowych umartwień nosił go
sam Wicyniusz, zawieszając ciężki kamień na
stanowiących zamknięcie zazębiających się
pierścieniach. fot. Rapallo80, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Wypraszając u Boga nadzwyczajne łaski, wspomagamy się
często ich relikwiami lub innymi
związanymi z nimi poświęconymi przedmiotami, tzw. rzeczami świętymi. Same w sobie
nie mają one żadnej mocy, ale
stanowią swoiste „łączniki” ze
świętymi, przypominają o nich,
wzmacniają ufność w ich wstawiennictwo i – używane z wiarą oraz w łączności z modlitwą
Kościoła – pomagają w wyproszeniu u Boga cudu lub łaski.
Jedną z takich dziwniejszych
rzeczy świętych są papierowe
„pigułki” brazylijskiego świętego Brata Galvão – św. Antoniego
od św. Anny (Santo Antônio de
Sant’Ana Galvão).
Chorych, którzy przychodzili
do Brata Galvão po poradę, leczył
on nie tylko za pomocą leków, lecz
także specjalnych, wytworzonych
pod Bożym natchnieniem papiero
wych pigułek – zmiętych i uformo

fot. Museu de Arte Sacra de São Paulo / Wikimedia Commons

wanych w kulkę kawałków papie
ru, na których pisał po łacinie frag
ment maryjnej modlitwy – Małego
Oficjum ku czci Najświętszej Maryi
Panny: „Post partum, Virgo, inviolata permansisti / Dei Genitrix, intercede pro nobis” („Po porodzeniu Pan
no niepokalaną pozostałaś / Boża
Rodzicielko, wstaw się za nami”).
Zażycie takiej pigułki – połączone
z żarliwą wiarą i szczerą modlitwą
– pomagało w wypraszaniu łask,
a nawet cudów. Przyczyniły się
między innymi do wymodlenia cu
dów potrzebnych do beatyfikacji
i kanonizacji Brata Galvão. Pigułki
wytwarzane są do dziś i nadal słu
żą jako pomoc dla wiernych w wy
praszaniu przeróżnych łask.

Od wieków wspomaga
swój lud

Już w IV w. po Chrystusie
św. Efrem nazwał Matkę Bożą
„orędowniczką i wspomożyciel
ką dla grzeszników i nieszczę
śliwych”, a inny doktor Kościoła,
św. Grzegorz z Nazjanzu pisał, że
jest Ona „nieustanną i potężną”
„Wspomożycielką rodzaju ludz
kiego”. Maryja Wspomożycielka
ma związek z wielkimi zwycię
stwami chrześcijańskiego oręża.
Na pamiątkę zwycięstwa w bi
twie morskiej z Turkami pod Le
panto w 1571 r. św. Pius V dodał
do Litanii loretańskiej wezwanie
„Wspomożenie wiernych, módl
się za nami”, a w podzięce za
wiktorię wiedeńską w 1683 r.
bł. Innocenty XI zatwierdził
w Monachium bractwo Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych.
„W roku 1816 tytuł Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych wszedł
urzędowo do liturgii Kościoła.
Papież Pius VII ustanowił święto
Matki Bożej pod tym wezwa
niem na dzień 24 maja, jako po
dziękowanie Najświętszej Maryi
Pannie, że właśnie tego dnia,
uwolniony z niewoli Napoleona,
mógł szczęśliwie powrócić na
osieroconą przez szereg lat stoli

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

cę rzymską” – czytamy na stronie
internetowej brewiarz.pl.

nin kard. August Hlond oraz
kard. Stefan Wyszyński.

Na kolanach przed
Wspomożycielką

Zaufajcie Jej!

Przed obrazem Matki Bo
żej Wspomożycielki Wiernych
w kościele salezjanów na kra
kowskich Dębnikach modlił się
– mający do Niej wielkie nabo
żeństwo – młody student Karol
Wojtyła.
„Kiedy znalazłem się w Kra
kowie na Dębnikach, wszedłem
w krąg «Żywego Różańca»
w parafii salezjańskiej, co było
związane ze szczególnym nabo
żeństwem do Maryi Wspomoży
cielki Wiernych. Na Dębnikach,
w okresie, w którym krystali
zowała się sprawa mojego po
wołania kapłańskiego, (...) mój
sposób pojmowania nabożeń
stwa do Matki Bożej uległ pew
nej przebudowie. O ile dawniej
byłem przekonany, że Maryja
prowadzi nas do Chrystusa, to
w tym okresie zacząłem rozu
mieć, że również Chrystus pro
wadzi nas do swojej Matki” – pi
sał już jako papież w książce Dar
i tajemnica. Wielkimi czcicielami
Matki Bożej Wspomożycielki byli
również prymasi Polski: salezja

Wielkimi
krzewicielami
kultu Matki Bożej Wspomoży
cielki Wiernych są salezjanie.
„Zaufajcie Maryi Wspomoży
cielce, a zobaczycie, co to są
cuda!” – mawiał ich założyciel
św. ks. Jan Bosko.
Sam niejednokrotnie do
świadczał w swoim życiu inter
wencji Maryi Wspomożycielki
i dzięki Niej dokonywał wielu
cudów. Proszącym go o mo
dlitwę i pragnącym wyjednać
u Boga jakąś łaskę rozdawał
cudowny medalik Maryi Wspo
możycielki Wiernych. „Praktyka,
którą wam najbardziej zale
cam, to ucałowanie medalika
Najświętszej Wspomożycielki
i wzywanie Jej pomocy aktem
strzelistym: «Maryjo Wspomo
żenie Wiernych, módl się za
nami» oraz pobożne odprawia
nie nowenny do Niej. Kto ufa
Matce Bożej, nigdy nie dozna
rozczarowania” – zapewniał.
Ułożoną przez ks. Bosko Nowennę do Maryi Wspomożycielki Wiernych znaleźć można na
stronie: czerwinsk.salezjanie.pl.
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fot. Bazylika Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Turynie / Wikimedia Commons
mal. Tommaso Andrea Lorenzone

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!

Modlitwa do Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!
Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utra
pieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.
Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne
sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając
się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha
moją prośbę (wymień ją). Czuję, o Najświętsza Panienko, że nie
zasłużyłem(am) na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!
Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich,
usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę, a ja ze
swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu
Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie.
Amen.
modlitwa ze strony sanktuarium maryjnego
w Różanymstoku: www.rozanystok.pl

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

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

