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Odpocząć to znaczy począć na nowo,  
czyli… dlaczego warto wyruszyć na 

pielgrzymi, wakacyjny szlak

Nie umrzeć za życia
Rozmowa z ks. Robertem Skrzypczakiem

Souvigny 
Sanktuarium Pokoju

Marta i Andrzej Witeccy, 
małżonkowie 

z ponaddwudziestoletnim 
stażem, są rodzicami 

sześciorga dzieci.  
„Jest miłość,  
jest miłość!  

Tata, kochaj mamę!” 
– takie okrzyki słychać 

w ich domu 
każdego dnia.
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Wspieraj wydawanie „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!

Przyjaciele życia
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                Drodzy Czytelnicy! 

Przed nami wakacje – czas od-
poczynku, pielgrzymowania, 

a także – mam nadzieję – pięk-

nego spotkania z Panem Bo-

giem. Polecamy Państwu 

rozmowę z  dr.  Francisz-

kiem Mrozem, który zachęca każdego do wyjścia z  domu 

– do pielgrzymowania, które może się stać przygodą życia.

Z całego serca polecam również rozmowę z ks. prof. Ro-

bertem Skrzypczakiem, która jest niejako analizą tego, co 

przeżywamy. Kapłan daje nam wskazówki, co zrobić, by po-

prawić naszą relację z Chrystusem.

Zwracam uwagę naszych Czytelników na propozycję 

„Zainstaluj panele słoneczne”. Jeśli znajdą się ludzie, którzy 

z niej skorzystają, środki popłyną także dla „Dobrych Nowin”, 

a tych bardzo nam potrzeba. Prosimy każdego i każdą z Was 

o pomoc w wydaniu kolejnych numerów naszej gazety. Każ-

dy, nawet „wdowi grosz” jest dla nas cenny i już dziś, życząc 

Państwu pięknego czasu wakacji, za wszystko dziękuję!
Małgorzata Pabis
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Stowarzyszenie Rafael

Kiedy młodzi ludzie snuli 
plany na temat przyszłości 
swojej rodziny, nie mieli 

pojęcia, co ich czeka. 
Jako pierwszy urodził się Jaś. 

Dwa lata po nim przyszedł na 
świat Szymon – chłopiec z  ze-
społem Downa. Od pierwszych 
chwil rodzice robili, co mogli, 
by miał jak największy komfort 
życia. „Szymon ma wyobraże-
nie o  świecie, ale nie wszystko 
jest w  stanie wyrazić słowami. 
Gdy był niemowlakiem, trudno 
mi było przypuszczać, że gdy 
będzie starszy, będziemy tak 
dużo rzeczy robić wspólnie. Jest 
wspaniały” – mówi o swoim już 
blisko dwudziestoletnim synu 
pani Marta.

RoDzina Się 
powiękSzała

Po kolejnych dwóch latach 
urodził się Jonatan. „Tryskający 
energią synek, który zaczął cho-
dzić, mając jedenaście miesięcy, 
zmobilizował nieprzepadają-
cego za gimnastyką Szymona 
do wielu aktywności, w tym do 
jazdy na rowerze” – wspomina 
pani Marta. W  tym czasie mał-
żonkowie postanowili zostać 
rodziną zastępczą. „Chcieliśmy 
dać dom dziecku z  jakąś nie-
pełnosprawnością, a  najlepiej 
z  zespołem Downa, ponieważ 
dzięki Szymonowi wiedzieliś-
my, jak takie dziecko funkcjo-
nuje i w jaki sposób można mu 
pomóc” – opowiada pan An-
drzej. Państwo Witeccy kupili 

mieszkanie, a zaraz potem 
otrzymali informację, że czeka 
na nich dziecko. „Obiecywano 
nam, że będzie to dziewczynka, 
a  dostaliśmy dokumenty Ku-
busia. Rok wcześniej koleżanka 
powiedziała mi, że jej daleka 
znajoma urodziła bliźnięta. Jed-
no z  nich, chłopca z  zespołem 
Downa, zostawiła w  szpitalu. 
Do domu wzięła drugie, zdrowe 
dziecko. Pamiętam, że powie-
działam wtedy koleżance, że 
przyjęlibyśmy tego chłopca do 
siebie, gdybyśmy mieli większe 
mieszkanie. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy w  ośrodku 
adop cyjnym okazało się, że Ku-
buś jest tym dzieckiem, o  któ-
rym rozmawiałam z  koleżanką” 
– opowiada pani Marta.

„Ja też waS koCham”
Jak podkreślają państwo 

Witeccy, ich dwaj synowie: Szy-
mon i  Kuba, umacniają więzy 
rodzinne i  przypominają pozo-
stałym członkom rodziny, jak 
ważna jest miłość i jej pielęgno-
wanie. „Gdy rano mąż wita mnie 
pocałunkiem, to Kuba woła: 
«Jest miłość, jest miłość! Tata, 
kochaj mamę!», by za chwilę 
dodać: «Ja też was kocham». 
Następnie słyszymy Szymona 
mówiącego: «I ja kocham». Wte-
dy każdemu trzeba dać całusa. 
Dzięki Kubie i  Szymonowi nie 
możemy zapomnieć, że nasz 
dom jest pełen miłości” – mówi 
z uśmiechem pani Marta.

Na pytanie o to, jak wygląda 
życie z dwoma chorymi synami, 

pani Marta odpowiada: „Jako 
ludzie mamy tendencję do na-
rzekania i  szukania problemów 
tam, gdzie ich nie ma. Uczę 
dzieci, że narzekać możemy do-
piero wtedy, gdy nie mamy za 
co dziękować. A  zawsze mamy 
za co dziękować. Kubie i  Szy-
monowi niewiele potrzeba do 
szczęścia. Cieszą się z  prostych 
rzeczy, «rozchmurzając» atmos-
ferę w naszym domu. Są otwar-
ci, bezpośredni i szczerzy.

DziewCzynki
Po czterech chłopcach przy-

szedł czas na dziewczynkę. Pani 
Marta urodziła Noemi. „Gdy 
odetchnęliśmy z  mężem po 
piątce dzieci, to stwierdziliśmy, 
że jeszcze nam zostało trochę 

Przyjaciele życia
energii na kolejne dziecko” 
–  opowiada pani Marta. Ciąża 
do połowy przebiegała bez-
problemowo. Później mama 
musiała trafić do szpitala na 
oddział patologii ciąży. Esterka 
urodziła się maleńka. Ważyła 
zaledwie 1300 g. Od razu trafiła 
do inkubatora. 

Pani Marta szybko zauważy-
ła u córeczki cechy, które wska-
zywały na jakąś chorobę. Oka-
zało się, że dziewczynka ma 
zespół Edwardsa, czyli cierpi 
na chorobę, która jest wadą le-
talną. „Życie nam się zachwiało 
w posadach. Na szczęście jego 
fundamentem od czasów na-
rzeczeństwa jest Bóg. Mieliśmy 
więc pewność, że damy sobie 
radę, pomimo ogromnego hu-
raganu i  burzy, które wstrzą-
snęły naszym domem” – mówi 
pani Marta, a  jej mąż dodaje: 
„Tylko wiara nas uratowała, po-
nieważ po ludzku nie można 
było tego zrozumieć”.

Po sześciu tygodniach Ester-
ka została wypisana do domu 
i  trafiła pod opiekę hospicjum. 
Państwo Witeccy cieszyli się, 
że rodzeństwo mogło poznać 
siostrzyczkę. „Całe hospicjum 
było zachwycone Jonatanem 
mającym wtedy 12 lat, który 
z  klocków Lego Technic skon-
struował podajnik. Zawisła na 
nim strzykawka z  mlekiem dla 
Esterki, która była z  kolei pod-
łączona do sondy, dzięki której 
dziewczynka była karmiona. 
Dzięki podajnikowi w  czasie 
karmienia mogłam głaskać 
i dotykać Esterkę, dając jej tym 
sygnał, że jestem przy niej bar-
dzo blisko” – mówi z  czułością 
pani Marta. 

Także pozostałe dzieci spi-
sały się na medal jako starsze 
rodzeństwo Esterki. Noemi, 
wówczas ośmioletnia, bardzo 
chętnie włączała się w  opiekę 
nad ukochaną siostrzyczką. 
Uczestniczyła we wszystkich 
kąpielach. Potrafiła nawet prze-
wijać Esterkę. Siedemnastolet-
ni Janek sprawdził się w  two-
rzeniu tabelek, do których ro-
dzice wpisywali różne informa-
cje dotyczące córeczki, np. ilość 
zjedzonego pokarmu. 

Szymon i  Kuba byli nieza-
stąpieni w  wynoszeniu brud-
nych pieluszek do kosza na 
śmieci. Pani Marta opowiada: 

„Rozczulała mnie postawa 
Szymona. Pytał nas, czy może 
się pomodlić za Esterkę i  po-
wtarzał niezbyt wyraźnie frag-
ment z  Księgi Wyjścia, którego 
nauczył się na pamięć: «Ja, Pan, 
chcę być twoim lekarzem». Sia-
dał przy siostrzyczce, patrzył 
na nią z  czułością i  głaskał ją 
po głowie. Z  kolei Kuba wpa-
dał do Esterki na chwilę i pytał, 
czy siostra jeszcze oddycha. 

Gdy go zapewniałam, że tak, 
to go to uspokajało i biegł da-
lej do swoich zadań. Niektórzy 
ludzie uważają, że chore dzie-
ci nie powinny żyć, że są one 
obciążeniem dla rodziny. A  ja 
patrzyłam na Szymona i  Kubę 
i  ich ogromną miłość do Ester-
ki. Dzieci z  zespołem Downa 
udowodniły, że są w stanie za-
troszczyć się o dziecko z zespo-
łem Edwardsa”. 

maRta i anDRzeJ 
witeCCy, małżonkowie 

z ponaDDwuDzieStoletnim 
Stażem, Są RoDziCami 

SześCioRga DzieCi. „JeSt 
miłość, JeSt miłość! tata, 

koChaJ mamę!” – takie 
okRzyki SłyChać w iCh 

Domu każDego Dnia, a iCh 
autoRami Są Synowie... 

z zeSpołem Downa. 

Esterka żyła 117 dni. Był to 
trudny, ale piękny czas dla ca-
łej rodziny. „Cieszyliśmy się, że 
córeczka jest z  nami. Wiedzie-
liśmy jednak, że im bardziej 
się ona rozwija, tym bardziej 
odchodzi – mówi pan Andrzej. 
– Noce spędzone przy Esterce 
były tak naprawdę nieustają-
cym czuwaniem. Jakikolwiek 
szmer dochodzący od niej po-
wodował, że zrywałem się na 
równe nogi” – dodaje.

Czy po odejściu Esterki dom 
państwa Witeckich stał się do-
mem żałobnym? „Nie, tak się 
nie stało, ponieważ był czas, 
który ona z nami spędziła, a my 
razem z  nią. W  tym trudnym 
czasie doświadczyłam okrycia 
przez Boga jego skrzydłami” 
– puentuje pani Marta. 

Opr. Na podstawie materia-
łów Polskiego Stowarzyszenia 

Obrońców Życia Człowieka

mateuSz kłoSek
kiedy mamy możliwość, aby zrobić coś dobrego, trzeba wy-
korzystywać te szanse. każde dziecko ma prawo do życia, ale 
troszcząc się o nie, dbamy też o jego matkę. nie ukrywam, 
że mój sposób myślenia jest też prosty, zwyczajny, pragma-
tyczny. Rodzi się niewiele dzieci. prowadząc firmę, która za-
trudnia kilka tysięcy osób, chciałbym mieć komu dać pracę. 
przy okazji z całej tej akcji wypłynęło takie dobro, że w na-
szej firmie zaczęliśmy wdrażać nowe, lepsze standardy jeśli 
chodzi o ochronę kobiet w ciąży – by wiedziały, że po urlo-
pie macierzyńskim będą miały gdzie wrócić, by nie bały się, 
że stracą swoich klientów i będą musiały zaczynać od zera. 
ponadto kryzys małżeński, którego doświadczyliśmy, także 
wpłynął na naszą wrażliwość na te sprawy. 

pRzyJaCiele żyCia 
9 czerwca 2021 r. państwo marta i  andrzej witeccy 

otrzymali statuetkę „przyjaciela życia”, którą przyznaje za-
rząd polskiego Stowarzyszenia obrońców życia Człowie-
ka. Stowarzyszenie doceniło ich jako cichych bohaterów, 
których postawa pro-life wyraża się w  ich codzienności 
i miłości rodzicielskiej. 

wraz z nimi laureatami wyróżnienia zostali państwo ka-
tarzyna i  mateusz kłoskowie, którzy prowadzą Fundację 
nasze Dzieci – edukacja, zdrowie, wiara i dla których życie 
nienarodzonych, chorych i bezbronnych osób stanowi naj-
wyższą wartość. ich fundacja stała się szeroko znana dzię-
ki kampanii pro-life, którą przeprowadziła na billboardach 
wielu polskich miast po wyroku trybunału konstytucyjne-
go z 22 października 2020 r. w sprawie aborcji eugenicznej.
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Wakacje to czas odpoczyn-
ku, podróżowania. Po dłuż-
szym okresie ograniczonej 
aktywności związanej z ko-
ronawirusem wielu z  nas 
zapewne wyruszy w  dro-
gę. Dlaczego warto wyjść 
z domu?

Myślę, że po tych 15 miesią-
cach pandemii wszyscy jeste-
śmy spragnieni tego, aby wyjść 
z  domu, aby opuścić nasze do-
mostwa i  spotkać się z  Panem 
Bogiem, z przyjaciółmi, wyjechać, 
aby poznawać kraj, przyrodę. 
Każdemu z nas każdego roku po-
trzebny jest taki odpoczynek. My-
ślę, że z  perspektywy moich lat, 

mogę powiedzieć, że rok wytę-
żonej pracy powinien się zakoń-
czyć wakacjami, odpoczynkiem. 
O tym pięknie pisał Cyprian Kamil 
Norwid: „odpocząć to znaczy po-
cząć na nowo”. Do tych słów od-
woływał się św. Jan Paweł II.

Odpoczynek jest takim wła-
śnie poczynaniem na nowo na-
szego życia w  zakresie różnych 
planów, działań; resetem, którego 
każdy z nas potrzebuje, szczegól-
nie po tym okresie pandemii, któ-
ry niestety cały czas jeszcze trwa. 

Wyjątkowym sposobem 
podróżowania jest piel-
grzymowanie...

dzonej nad Jeziorem Lednickim 
w  1997  r.: „Nie wystarczy prze-
kroczyć próg. Trzeba iść w głąb”.

Tak więc to przekroczenie na-
szego progu w czas wakacji jest nie 
tylko po to, aby dokonać resetu, 
aby zaszaleć. Nie o to chodzi. Trze-
ba właśnie iść w głąb, aby przemy-
śleć swoje życie i je przemienić. 

W  odniesieniu do swoich 
doświadczeń, jeśli chodzi o piel-
grzymowanie drogami św. Ja-
kuba, to wśród „caminowiczów” 
jest takie popularne stwierdze-
nie: „Na Camino umiera stary 
człowiek, a rodzi się nowy”.

Myślę, że pielgrzymowanie 
powinno być takim umieraniem, 
czasem, kiedy umiera stary czło-
wiek, grzeszny, który jest obar-
czony wieloma upadkami i pod-
czas tej pielgrzymki powinien 
się narodzić nowy człowiek, aby 
powrócić do domu jako nowy 
człowiek, z  nowymi zadaniami, 
postanowieniami. 

Oczywiście, to wszystko jest 
niełatwe do wykonania...

Pielgrzymka, pielgrzymo-
wanie różni się od zwykłe-
go zwiedzania, podróżo-
wania. Czym?

Jak już wspomniałem, piel-
grzymowanie to taki czas, kie-
dy mamy się spotkać z  Panem 
Bogiem i  z  innym człowiekiem, 
ale także z  przyrodą. To taki 
czas, kiedy dajemy i przyjmuje-
my; kiedy ewangelizujemy i  je-
steśmy także ewangelizowani. 
To czas przemiany, rekolekcje 
w drodze. 

Dzisiaj oprócz tego pielgrzy-
mowania, które znamy z  naszej 
przestrzeni, a  więc wędrowa-
nia w kompaniach np. na Jasną 
Górę czy innych sanktuariów 
maryjnych, rozwija się pielgrzy-
mowanie indywidualne. Piel-
grzymowanie, na którym spoty-
kamy się z samym sobą. 

Arcybiskup Julian Bario, me-
tropolita Santiago de Composte-
la, mówi, że takim kluczem w tym 
pielgrzymowaniu jest na począt-
ku spotkanie z samym sobą. Ono 
jest tym wyjściem, fundamentem, 
aby potem spotkać się z  Panem 
Bogiem i z człowiekiem. 

Dlaczego zatem warto wy-
ruszyć na pielgrzymi szlak?

Właśnie po to, aby się zmie-
nić, aby przemyśleć swoje życie. 

Z dr. FrancisZkiem mroZem z uniweRSytetu 
peDagogiCznego w kRakowie, pielgRzymem, 

Rozmawia małgoRzata pabiS

Pielgrzymi szlak pozwala nam 
także na pełniejszą modlitwę. 

W  ciągu roku nie zawsze 
mamy może czas na staranny pa-
cierz, staranną modlitwę, na to, 
aby odmówić różaniec. Jesteśmy 
na co dzień bardzo zabiegani. 
Pielgrzymowanie nam to umoż-
liwia. Otwieramy się wtedy na 
Pana Boga, mamy czas, aby na ró-
żańcu każdą dziesiątkę ofiarować 
w różnych trudnych sprawach. 

Kiedy ja osobiście wędruję, 
polecam swoją rodzinę, żonę, 
dzieci, rodziców, rodzeństwo, 
studentów, różne sprawy i  pro-
szę Pana Boga o przemianę. 

Wielu będzie się pewnie 
obawiać wyjazdów za gra-
nicę. Gdzie warto pielgrzy-
mować w Polsce?

Jeśli chodzi o Polskę, to myślę, 
że to jest fenomen. Od wielu lat 
staram się badać ruch pielgrzym-
kowy i  dziś mogę śmiało powie-
dzieć, że w  przestrzeni sakralnej 
Polski funkcjonuje aż 800 sanktu-
ariów. To jest ogromne bogactwo. 
Często mówię o tym studentom, 
że każdego dnia w roku kalenda-
rzowym możemy pielgrzymować 

do co najmniej dwóch sanktu-
ariów. I  to nie wszystko – mamy 
800, a wciąż powstają nowe. 

Zapewne każdy z  nas ma 
takie sanktuaria, w których czu-
je się szczególnie wyjątkowo 
blisko Pana Boga, Maryi, osób 
świętych i tam prosi o wstawien-
nictwo. Tu wymienię Jasną Górę, 
Kraków-Łagiewniki, Wadowice, 
Kalwarię Zebrzydowską i  Pa-
cławską, Licheń, Niepokalanów. 

Mamy także kilkaset sanktu-
ariów małych, lokalnych, które 
przez wieki zostały uświęcone 
modlitwą, wydeptanymi szla-
kami pielgrzymów, ale przede 
wszystkim bogactwem wiary.

Nie zapominajmy jednak 
o tym, co jest najważniejsze – są 
to miejsca święte, wybrane do 
spotkania z Panem Bogiem. 

Odradzają się także szlaki, 
które były popularne przed 
wiekami...

To jest kolejny fenomen 
ostatnich lat. Zarówno przed 
pandemią, ale nawet obecnie, 
w  czasie pandemii – zarówno 
w  aspekcie Kościoła katolickie-
go, jak i innych religii.

Przeżywamy właśnie rene-
sans pieszego pielgrzymowa-
nia średniowiecznymi szlakami 
pątniczymi, które prowadziły do 
miejsc w Ziemi Świętej, do Jero-
zolimy. To jeden trakt. Kolejny 

OdpOcząć
 to znaczy

począć 
na nowo

Powiedziałbym więcej – piel-
grzymowanie jest także takim 
poczynaniem na nowo, bo jest 
to czas, który jest niejako pod-
sumowaniem tego, co za nami, 
co przeżyliśmy, ale jest także 
otwarciem naszego życia na ży-
cie, które ma nas prowadzić do 
świętości, życia z  Chrystusem. 
Dlatego warto wyjść z domu...

Chcę się odwołać do słów, 
które bardzo mocno utkwiły mi 
w  głowie, kiedy kilka lat temu 
odwiedziłem pokamedulski ze-
spół klasztorny na Wigrach. Tam 
wisiał taki piękny baner ze słowa-
mi Jana Pawła II, które wypowie-
dział on do młodzieży zgroma-

śniejszych latach, dlatego że 
osoby, które obawiały się pande-
mii, nie wybierały się na główne 
trakty pielgrzymkowe tylko na te 
mniejsze, regionalne. 

Często wyrusza Pan na 
pielgrzymi szlak. Dlacze-
go? Czym to wędrowanie 
jest dla Pana?

Moja żona zawsze się uśmie-
cha i mówi, że nawet z plecaka, 
który noszę do pracy, ale także 
w  inne miejsca, nie ściągam 
muszli św. Jakuba. I  faktycznie, 
ta muszla, która jest atrybutem 
pielgrzymów idących do grobu 
św. Jakuba, stale mi towarzyszy. 

Często wyruszam na piel-
grzymi szlak – przynajmniej raz 
w  miesiącu. Przed pandemią 
to było znacznie częściej. Piel-
grzymowałem zarówno indywi-
dualnie, jak i  grupowo. Raz do 
roku staram się wyruszać na kil-
kanaście dni, głównie szlakiem 
św. Jakuba. Od kilku lat realizuję 
taki plan, że wychodzę na indy-
widualną pielgrzymkę, kilka dni 
na Camino sam, aby przeżyć re-
kolekcje indywidualne. Każdego 
dnia staram się być wtedy na 

Eucharystii, rozmawiam z Panem 
Bogiem. To jest dla mnie bardzo 
ważne jako męża, ojca, wykła-
dowcy i chrześcijanina. 

Teraz przez pandemię harmo-
nogram tych pielgrzymek został 
zachwiany, ale widzę po sobie 
i  po moich przyjaciołach, których 
znam ze szlaków pielgrzymko-
wych, ogromną tęsknotę wyjścia 
na szlak. Ja to nazywam camino-
holizm – takie pozytywne uzależ-
nienie od bycia w  drodze, bycia 
na szlaku. Takiej tęsknoty, aby już 
wyjść na ten szlak pielgrzymkowy. 

Myślę, że wielu z nas ma takie 
swoje ulubione miejsca święte, 
sanktuaria, do których lubi piel-
grzymować, a  pandemia nam 
to uniemożliwiała. Teraz jednak 
jest już czas, by na ten piel-
grzymkowy szlak powrócić.

Dlaczego to dla mnie waż-
ne? Bo chcę podziękować Panu 
Bogu za to, co było, porozma-
wiać z Nim o tym, co jest, prosić 
Go o łaski, ale też o to, abym się 
przemienił i faktycznie szedł dro-
gą, którą jest Chrystus, bo On jest 
naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia Franciszek Mróz

szlak prowadzi do grobów apo-
stołów Świętych Piotra i  Pawła 
w  Rzymie. I  kolejny fenomen 
ostatnich lat to pielgrzymowanie 
drogami św. Jakuba do Jego gro-
bu w Santiago de Compostela. 

To są trzy główne trakty, któ-
re obecnie mocno się rozwijają, 
ale są i szlaki pielgrzymkowe św. 
Marcina, w  Skandynawii droga 
św. Olafa prowadząca do kate-
dry w Nidaras oraz wiele szlaków 
lokalnych, które przyciągają ty-
siące pątników. I  co ciekawe, te 
regionalne szlaki w okresie pan-
demii cieszyły się popularnością 
znacznie większą niż we wcze-

Jasna Góra – duchowa stolica Polski. Przed pandemią – w 2019 r.  
– do tronu Królowej Polski przybyło blisko 4,5 mln pątników.

Po roku przerwy, już niebawem, z całej Polski ruszą piesze pielgrzymki, bo 
„jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce...”.
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Jest prawdziwą perłą romań-
skiej architektury i  jednym z  naj-
starszych miejsc kultu religijnego 
w  polsce. w  1410 r. modlił się tam 
zdążający pod grunwald i przepra-
wiający się przez wisłę król wła-
dysław Jagiełło. od 400 lat króluje 
tam matka boża pocieszenia. ka-
mienno-ceglany kościół i  klasztor 
wraz z przyległościami, stanowiący 
dawne opactwo kanoników Regu-
larnych w  mazowieckim Czerwiń-
sku nad wisłą, decyzją prezydenta 
Rp uznany został za pomnik historii. 
od 1923 r. opiekunami tego miejsca 
są Salezjanie księdza bosko.

Klasztor wraz z  kościołem ufun-
dowane zostały w połowie XII wieku 
dla sprowadzonych – najprawdopo-
dobniej z opactwa św. Idziego w Liè-
ge – kanoników regularnych laterań-
skich. Fundatorem był pochodzący 
z  Belgii biskup płocki Aleksander 
z  Malonne, a  zbożny pomysł wspar-
li książęta Bolesław Kędzierzawy 
oraz Henryk Sandomierski. W  ciągu 
swojej 800-letniej historii obiekt był 
kilkukrotnie remontowany i  przebu-
dowywany. Szczególną zabytkową 
wartość mają unikatowy romański 
portal dwuwieżowego kościoła i jego 
polichromia m.in. późnoromańskie 
i wczesnorenesansowe freski o tema-
tyce biblijnej, prezentujące postaci 
apostołów, sceny Sądu Ostatecznego 
i cykl Pasji Chrystusa.

„Czerwińsk był świadkiem i  ak-
tywnym uczestnikiem kształtowa-

nia się naszej państwowości i wiary” 
–  podkreśla ks. Łukasz Mastalerz 
SDB, proboszcz miejscowej parafii 
i kustosz tutejszego sanktuarium.

W  gronie czerwińskich opatów 
byli m.in. bracia polskich królów: An-
drzej Batory, Karol Ferdynand Waza 
i Michał Poniatowski, a w XVII w. do 
kościoła pw. Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Pannie, który już wtedy 
pełnił rolę ważnego sanktuarium 
maryjnego, wielokrotnie pielgrzy-
mowali królowie z  dynastii Wazów. 
W 1647 r. przed cudownym wizerun-
kiem Czerwińskiej Pani powrót do 
zdrowia wyprosił sobie król Włady-
sław IV. Przebywali tam Zygmunt III 
Waza i  Jan Kazimierz (wielokrotnie), 
książęta i możnowładcy.

„Najbardziej bliska nam historia 
to czasy sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia. W  tym roku przeżywamy 
jubileusz 50-lecia koronacji Obrazu 
Matki Bożej Czerwińskiej przez Pry-
masa Tysiąclecia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Obraz namalowany 
przez Łukasza z  Łowicza według wi-
zerunku znajdującego się w  rzym-
skiej bazylice Santa Maria Maggiore, 
określanej jako Salus Populi Roma-
ni, przyszły papież, ówczesny kard. 
Wojtyła, przybywając tu w  rocznicę 
koronacji w 1971 r., nazwał Salus Po-
puli Mazoviensi, czyli Ocalenie Ludu 
Mazowieckiego – mówi tutejszy kus-
tosz. – Warto wymienić także zwią-
zane z  Czerwińskiem wielkie postaci 
z  nowożytnej historii: kard. Augusta 

Hlonda (mamy tu izbę pamięci z jego 
osobistymi pamiątkami), męczennika 
czasów komunizmu abp. Antoniego 
Baraniaka SDB czy goszczącego tu 
prezydenta RP pana Andrzeja Dudę. 

„Czerwińsk to miejsce szczególne 
również ze względu na usytuowa-
nie na wysokim brzegu wiślanym, 
harmonijnie i  malowniczo wkom-
ponowane w  piękno otaczającej 
przyrody. Piękno architektury prze-
nika się tu z  pięknem świata stwo-
rzonego –  opowiada dalej kustosz 
sanktuarium. – Przy klasztorze działa 
również muzeum misyjne, w którym 
obejrzeć można pamiątki przywie-
zione przez salezjanów z  różnych 
krajów świata”.

pod koniec maja papież 
Franciszek zatwierdził dekret 
o heroiczności cnót polskiego 
pasjonisty – o. bernarda od 
matki pięknej miłości krysz-
kiewicza (1915-1945). Czci-
godnemu słudze bożemu do 
uznania za błogosławionego 
potrzeba już tylko cudu.

Kiedy w  Mławie na Mazow-
szu o. Bernard, czyli Zygmunt 
Kryszkiewicz przyszedł na 
świat, jego ojciec przebywał 
na zesłaniu na Syberii. Do jego 
powrotu – nastąpiło to, kiedy 
Zygmunt miał 6 lat – gromad-
kę dzieci wychowywała bardzo 
pobożna matka. Chłopak uczył 
się najpierw w domu, a później 
w  mławskim gimnazjum. Był 
zdolny, ale do nauki się nie przy-
kładał. O niebo lepiej poszło mu 
w  szkole prowadzonej przez 
pasjonistów w  Przasnyszu, do 
której przenieśli go rodzice. Po-
czuł wtedy powołanie kapłań-
skie i  zakonne oraz pragnienie 
zostania świętym. Długo jednak 
musiał walczyć o  możliwość 
jego realizacji z  ojcem i  resztą 
rodzeństwa, bowiem upatry-
wano w nim spadkobiercę i na-
stępcę w  należących do ojca 
dobrze prosperujących zakła-
dach mechanicznych, w  któ-
rych sprzedawano i  remonto-
wano maszyny rolnicze. „Chcę 
pozostać uczniem Mistrza Naj-
wyższego i  Jego mechanikiem 
warsztatów ludzkich” – odpisał 
stanowczo w  jednym z  listów 
i ojciec w końcu ustąpił. 

Potem przyszły duchowe roz-
terki („szatan stara mi się odebrać 
spokój i  pogodę ducha, (...) wy-
ciągnąć mię z klasztoru” – pisał), 
a  po ich przezwyciężeniu nowi-
cjat w  Sadowiu, śluby zakonne, 
studia filozoficzne i  teologiczne 
w  Przasnyszu i  Sadowiu, wy-
jazd na dalsze studia do Rzymu, 
święcenia diakonatu i kapłańskie 
(4  lipca 1938 r.). Studiów w  Rzy-
mie nie dokończył z  uwagi na 
uporczywe bóle głowy, jakich za-
czął wtedy doznawać. 

żyJąCy Dla DuSz
W  połowie lutego 1939 r. 

skierowano go na jego pierw-
szą placówkę duszpasterską do 
Rawy Mazowieckiej. Właśnie 
w  Rawie Mazowieckiej przyszło 
mu spędzić pięć niezwykle trud-
nych wojennych lat. Dał się wte-
dy poznać jako „żyjący dla dusz”, 
niezwykle gorliwy duszpasterz, 
kaznodzieja, rekolekcjonista 
i  spowiednik, społecznik, mąż 
modlitwy i  wielki czciciel Maryi 
Matki Pięknej Miłości. Niósł po-
moc każdemu – udręczonym 
okupacją i  poszkodowanym na 
skutek bombardowania miesz-
kańcom, chorym, wysiedlonym, 
prześladowanym, Żydom... „Jest 
mi na świecie coraz lepiej, mimo 
że tego, co boli, jest coraz wię-
cej; albo raczej: nie «mimo», ale 
«dlatego» właśnie. Dziwne to, 
a  jednak zupełnie obiektywne. 
Takiej filozofii życia nauczyłem 
się u stóp Krzyża” – pisał w liście 
z 1944 r. 

pRagnienie oFiaRy
Po przejściu frontu prze-

łożeni skierowali go do Prza-
snysza. Miał objąć tamtejszy 
dokumentnie zdewastowany 
kościół i klasztor. Gorliwie sam, 
a potem z pomocą kilku innych 
współbraci zajął się jego odbu-
dową. Na pierwszym miejscu 
stawiał jednak posługę religijną 
świadczoną okolicznym miesz-
kańcom. „Na nowym miejscu 
czuję się, jak zwykle, dobrze. Im 
dalej idę w  życie, tym głębiej 
się przekonuję, że jedyna rzecz, 
której warto pragnąć na tej 
ziemi, to ofiary, cierpienia dla 
Boga, a  tych tak mało, nawet 
w  Przasnyszu” – pisał. 30-letni 
pasjonista nie „pogospoda-
rował” długo w  Przasnyszu, 
zachorował bowiem na tyfus. 
Swoje cierpienie i konanie ofia-
rował za zgodą przełożonego 
za ojca, który od lat stronił od 
praktyk religijnych.

Zmarł 7 lipca 1945 r. w opi-
nii świętości, ze słowami: „Jezu, 
kocham Cię” na ustach, a jego 

pogrzeb przemienił się w re-
ligijną manifestację. Jakże 
musiał się cieszyć w niebie, 

gdy tuż po pogrzebie jego 
ojciec przystąpił do sa-

kramentów świętych. 
Wkrótce wstawien-
nictwu o.  Bernarda 
– pasjonisty, który pra-

gnął „kochać Boga bez 
miary i  bez miary cierpieć” 
– zaczęto przypisywać wiele 
innych nadzwyczajnych łask 

i  niedługo po śmierci podję-
to starania o  jego beatyfikację. 
Doczesne szczątki o. Bernarda 
znajdują się obecnie w kruchcie 
sanktuarium MB Niepokalanej 
Przewodniczki w Przasnyszu.

o bogu i RelaCJaCh 
z bliźnimi

„Ojciec Bernard, będąc przez 
pewien czas wychowawcą klery-
ków, napisał Pedagogicum – dzieł-
ko składające się z  44  punktów. 
Zwraca w  nim uwagę na to, jak 
wychowawca powinien trakto-
wać wychowanka w procesie wy-
chowania. I myślę, że te wskazów-
ki są bardzo dobre nie tylko dla 
wychowawców, ale dla każdego 
człowieka, bo każdy człowiek jest 
powołany do relacji z drugim czło-
wiekiem i  do określonego spo-
sobu traktowania, zgodnie z  du-
chem miłości, duchem Ewangelii 
– tak o aktualności spuścizny sługi 
Bożego mówi o. Rafał S. Pujsza CP, 

w maju – już po raz piąty – w Czerwińsku nad 
wisłą na mazowszu zainaugurowany został ko-
lejny sezon Czerwińskich Różańców wiślanych. 

„To «wiślana modlitwa», w  czasie której prze-
mierzając Królową Rzek Polskich, odmawiamy ró-
żaniec za Ojczyznę, parafie i  wspólnoty wodniac-
kie. To wyjście naprzeciw chęciom wodniaków, 
którzy chcą się modlić o bezpieczny sezon, dlatego 
też podczas pierwszego różańca odbywa się po-
święcenie łodzi. To połączenie pasji do pływania 
i wiary. Powstał z  inspiracji odradzającego się, ist-
niejącego tutaj przed wojną i  zrzeszającego ludzi 
pracujących na wodzie Bractwa św. Barbary – mówi 
ks.  Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz czerwińskiej 
parafii pw.  Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
ny. – W pierwszym tegorocznym rejsie (a w sezonie 
wodniackim odbędzie się jeden taki rejs w każdym 
miesiącu) wzięło udział około 20 łodzi – od trady-
cyjnych pychówek, po łodzie współczesne. Łodzie 
wypływają z  Wychódźca, a  swój dwugodzinny 
modlitewny rejs kończą w Czerwińsku, po drodze 
przybijając do kolejnych stacji, aby modlić się wraz 
z  parafianami zgromadzonymi na przeciwległym 
brzegu w Secyminie, dalej na piaskach wiślanych 
koło Zdziarki i na czerwińskiej Pradze”. 

Czerwiński 
Różaniec Wiślany

Skarb na wiślanej skarpie

poznaj prostą i  piękną pasyjną „modlitwę powszechną” napisaną 
i  propagowaną przez nowego czcigodnego sługę bożego o. ber-

narda kryszkiewicza. powtarzał ją w  kazaniach, powielał i  zachęcał 
wszystkich do nauczenia się jej na pamięć i częstego odmawiania. to 
jego zostawiona dla nas „pamiątka i testament”.

moDlitwa Do pana JezuSa ukRzyżowanego
O Jezu ukrzyżowany, Królu nasz. Przez krzyż i mękę Twoją, przez naj-

droższą Krew i najświętsze Rany Twoje, przez boleści Serca Twego i Serca 
Matki Twej ukochanej – przyjdź królestwo Twoje; daj grzesznikom nawró-
cenie, sprawiedliwym uświęcenie, nam od złego wybawienie, duszom 
zmarłym odpocznienie. Jezus, Maria, Józef! Amen.

A w podzięce za ten duchowy testament pomódl się...

moDlitwa o beatyFikaCJę o. beRnaRDa
Boże, który serce swego sługi Bernarda rozpaliłeś tak gorącym 

nabożeństwem do Męki Twego Syna i Matki Pięknej Miłości oraz tak 
wielkim współczuciem dla cierpiących, że całe swoje życie pragnął on 
przemienić w jeden akt doskonałej miłości i służby, wsław go w swo-
im Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla spotęgowania miłości 
w sercach ludzi, a nam za jego przyczyną udziel łaski ......, o którą po-
kornie Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prezent od o. Bernarda

wicepostulator procesu beatyfi-
kacyjnego. – Wygłaszałem kiedyś 
konferencję w WSKSiM w Toruniu 
i  kiedy powiedziałem, że pisząc 
Pedagogicum o. Kryszkiewicz miał 
28-29 lat, pewien profesor nie 
mógł w to uwierzyć. «To mądrości 
dojrzałego 80-latka» –  stwierdził. 
W  Pedagogicum jest na przykład 
napisane, że trzeba stanąć na 
miejscu wychowanka, pomyśleć, 
jak on się czuje, jak myśli, potrak-
tować go podmiotowo, wejść 
w  jego uczucia... Gorąco zachę-
cam do przeczytania tego dziełka, 
dostępnego też w  internecie na 
stronie bernardpasjonista.pl”. 

„Warto podkreślić też szcze-
gólną miłość o. Kryszkiewicza do 
Męki Chrystusa – dodaje o.  Puj-
sza. – Odzwierciedla się ona 
w  jego Dialogach z  Ukrzyżowa-
nym, rozmowie ucznia stojącego 
pod krzyżem z  Jezusem Chrys-
tusem. Ojciec Bernard pisał je 
w  Rawie Mazowieckiej i  umiesz-
czał przy cudownym krucyfiksie 
w  bocznym ołtarzu tamtejszego 
kościoła. W dialogach tych ukaza-
na jest wielka mądrość tajemnicy 
Eucharystii, to, że Msza Święta 
jest bezkrwawym uobecnieniem 
ofiary złożonej na ołtarzu krzyża 
przez Jezusa Chrystusa. W  spo-
sób dobitny i  prosty o. Bernard 
ukazuje nam prawdę o  Bogu 
ukrytym w  Najświętszym Sakra-
mencie, który dla człowieka uniża 
się, stając się pokarmem, Hostią, 
ofiarą, byśmy znaleźli w nim źró-
dło do tego, by stawać się też Ho-
stią, ofiarą w naszym codziennym 
życiu, darem z siebie dla innych, 
zgodnie z  naszym chrześcijań-
skim powołaniem.

fot: bernardpasjonista.pl

Szaleniec Pięknej                         Miłości
Kolejny Polak godny czci o. Bernard od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicz

tak być może moglibyśmy przeczytać na swo-
im... namiocie, gdybyśmy żyli w i w. po Chrystusie.

święci małżonkowie pochodzenia żydowskie-
go akwila i  pryscylla mieli w  greckim koryncie 
warsztat, w którym wytwarzali namioty i zasłony. 
właśnie tam na początku lat 50. i  w. spotkali się 
z  prowadzącym działalność misyjną św. pawłem. 
apostoł narodów nie tylko zamieszkał w ich domu, 
lecz także pracował razem z nimi w ich warsztacie. 
wkrótce stali się jego najbliższymi współpracowni-
kami, apostołując i katechizując w efezie i Rzymie. 
wspominamy ich w kościele 8 lipca.

„J ezus Chrystus 
c o  p r a w d a  
z m a r t w y c h -

wstał, ale Ju-
dasz  to się za-
parł, a Piotr oka-
zał się  w  cięż-
kich momen-
tach tchórzem” 
– ciężko mi wy-

obrazić sobie, 
że tak wiarę w Jezusa głosili pierwsi aposto-
łowie po zesłaniu Ducha Świętego. Historia 
prawdziwa, ale wśród siedmiu darów nie ma 
nic o  wypominaniu. O  grzechach Kościoła 
ostatnio mówimy dużo, także dlatego że na 
naszych oczach dochodzi do trudnego, ale 
jakże ważnego oczyszczenia. Domaganie 
się prawdy, uderzanie w pierś i słowo „prze-
praszam” to jednak co innego, niż głoszenie 
porażek i  beznadziei. Trudno mi wyobra-
zić sobie lekarza, który, słuchając –  często 
słusznych – oskarżeń pod adresem swoich 
kolegów po fachu, zamiast pokazywać inną 
stronę medycznej służby, przekonywać ar-

gumentami, że mimo wszystko o  zdrowie 
warto dbać i  zasięgać rady u  specjalistów, 
dosiadłby się do grona narzekających, by 
potęgować ich niezadowolenie i  buntować 
ludzi przeciwko swojej profesji. I  chociaż 
pierwsze zdanie jest prawdziwe, to trudno 
rozkochać innych w  Stwórcy i  zachęcić do 
bycia w Kościele, gdy głosi się w takim stylu. 
My jesteśmy Kościołem –  tak duchowni, jak 
i  świeccy. I  to my każdym naszym spotka-
niem z drugim człowiekiem pokazujemy, jaki 
ten Kościół jest. Jadąc na wakacje, poznając 
nowych ludzi, ale też w  kontaktach z  tymi, 
z którymi znamy się od lat, możemy pokazać 
piękno Kościoła. Nie w  kontrze i  negacji do 
czegoś. Raczej starając się być narzędziem 
w rękach Boga. Brzmi górnolotnie, a sprowa-
dza się do –  może wymagającej – ale jakże 
ważnej postawy człowieka Kościoła. A tę de-
finiuje Przykazanie Miłości. Pokażmy sobą 
taki Kościół, by zaproszenie do niego stało się 
nie do odrzucenia. A wakacje to czas ku temu 
doskonały!

      weronika kostrzewa Radio plus

fot. arch. W
. Kostrzew

y

Strony przygotował Henryk Bejda

Made by Akwila i Pryscylla

„Zagra” w drużynie Boga
tem z AS Roma, gdzie miał zostać re-
zerwowym bramkarzem z przyszłoś-
ciowymi szansami na grę w Serie A, 
najwyższej włoskiej klasie rozgryw-
kowej, kiedy nagle poczuł, że... nie 
powinien tego robić. Zrezygnował, 
ale jeszcze wtedy nie wiedział dla-
czego. 

Wkrótce potem młody, pobożny 
członek Drogi Neokatechumenalnej 
rozstał się także ze swoją dziewczy-
ną. Myśląc o  wszystkich mądrych, 
świętych i  szczęśliwych kapłanach, 
z  którymi się zetknął, poczuł wtedy, 
że i  jego samego wzywa Bóg. Dobi-
jające się do jego świadomości po-
wołanie do służby Bożej okazało się 
silniejsze od realizacji dziecięcych, 
a potem młodzieńczych marzeń snu-
tych w  gonitwie za futbolówką, od 
lukratywnego kontaktu i kariery spor-
towej, od szczęścia małżeńskiego.

Potem były studia w seminarium 
Redemptoris Mater, letnia posługa 
na misjach wśród australijskich Abo-

rygenów, w  Ekwadorze, w  indyj-
skich slumsach, dwuletni pobyt 
w  Porto Seguro w  biednych bra-
zylijskich fawelach. Często jego 
jedynym językiem była Ewangelia 
i  na własnej skórze doświadczył, 
że jej głoszenie zmienia ludzkie 
życie. Była też piłka, a konkretnie 
gra w bramce w seminaryjnej dru-
żynie odnoszącej sukcesy w  Pu-
charze Kleryków – Clericus Cup. 
Ostatnim etapem jego misyjnej 
podróży była posługa diakona 
w  parafii pw. św. Jana Chrzcicie-
la de la Salle na południowych 
obrzeżach Rzymu, aż wreszcie 
dostąpił tego, czego najbardziej 
pragnął – święceń kapłańskich. 
Zamiast piłkarskiej koszulki „gial-
lorossich” przywdział czarną 
sutannę księdza.

na podst inf. vaticannews.
va i włoskiej prasy (m.in. „Corriere 

della Sera” i „Vatican Insider”)

mógł grać w aS Roma 
– jednym z najwięk-

szych piłkarskich 
klubów świata. 
bóg wybrał go jed-
nak do swojej dru-

żyny, a  on przyjął 
tę ofertę. 28-letni 

włoch Samuel 
piermarini był 

j e d n y m 
z  dziewię-

ciu diako-
nów, którzy 

25  kwietnia 
br. przyjęli 
ś w i ę ce n i a 
kapłańskie 
z  rąk same-

go papieża 
Franciszka.

W  styczniu 
2010 r. siedem-

nastoletni Samuel Piermarini już 
miał złożyć swój podpis pod kontak-
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Zainstaluj panele słonecZne i...  
wspieraj wydawanie nasZej gaZety.

Zachęcamy do powierzenia tego zadania grupie „Dobra Energia”! Jesteśmy grupą doświad-
czonych, fachowych, sprawdzonych i uczciwych firm z całej Polski, które dodatkowo znacz-
ną część zysków zgodziły się przeznaczyć na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych!

Szanowni Czytelnicy  
„Dobrych Nowin”!
Jeśli jesteście zainteresowa-

ni wykonaniem instalacji foto-
woltaicznej lub pompy ciepła 
w  swoim domu, gorąco reko-
menduję, by zadanie to powie-
rzyć grupie doświadczonych, 
ale i  odpowiedzialnie podcho-
dzących do misyjnej strony 
swojego biznesu firm, które 
pozytywnie odpowiedziały na 
nasze zaproszenie, powołując 
grupę „Dobra Energia”. Zgodzi-
ły się również, by część zysków 
przeznaczyć na druk „Dobrych 
Nowin”! Każda wykonana in-
stalacja to nawet kilka tysięcy 
sfinansowanych egzemplarzy. 
Dlatego bardzo serdecznie za-
chęcam i  proszę, by korzystać 
z usług Grupy.

Andrzej Sobczyk, 
Stowarzyszenie „Rafael”   

Prezes

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

jesteś zainteresowany fotowoltaiką lub pompą ciepła w swoim domu?
nie wiesz, którą firmę wybrać?

dobre nowiny polecają:

Zapraszamy do kontaktu z nami!
„Dobra Energia”

tel. 731 357 612
(pon.-pt.: 900–1600)

e-mail: dobraenergia@rafael.pl

Katalog wysyłkowy – super nowości!

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

Zamów bezpłatny katalog!

www.religijna.pl

Przestrogi dla świata
Orędzia Matki Bożej z Medziugoria 
na każdy dzień
40. rocznica objawień Matki Bożej 
w Medziugoriu! Z objawieniami, które 
trwają do dziś, związane są orędzia, czyli 
krótkie przesłania Matki Bożej kierowa-
ne do całego świata. Zebrane tu teksty 
orędzi, starannie wybrane pod kątem 
dogłębnego poznania i osobistego prze-
życia przesłania z Medziugoria, to dobra 
okazja do zwrócenia się ku Bogu i prze-
miany swojego życia. 
WYDAWNICTWO AA, 12×17, s. 384, zintegrowana

KOD: 642558

Monika Karolczuk 

Polskie camino 
Przewodnik prowadzi po głównych tra-
sach polskiego camino. Orientacyjne 
mapy i piękne zdjęcia, ciekawostki i opisy, 
zarówno szlaku jakubowego, jak i atrak-
cyjnych miejsc w pobliżu, zachęcają do 
pokonania proponowanych dróg pieszo 
lub na rowerze. Polskie camino może być 
doskonałym pomysłem na spędzenie 
udanych wakacji!
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 240, zintegrowana

KOD: 644118

Paweł Kołodziejski

Prymas Tysiąclecia 
w komiksie
Kim był człowiek, który został nazwany 
Prymasem Tysiąclecia? Komiks pokazuje hi-
storię jego niezwykłego życia na tle naszych 
burzliwych dziejów. Ilustrowana forma przy-
bliża prymasa Wyszyńskiego zwłaszcza mło-
dym, by i dla nich nie był postacią ze spiżu, 
ale kimś, kto codziennie, dzień po dniu całe 
swoje życie powierzał Bogu przez Maryję.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 72, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 649342

19,90
29,90 zł

19,90

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Święty Maksymilian Maria 
Kolbe. Nie ma większej miłości…
Święty Maksymilian – franciszkanin, mi-
sjonarz, męczennik. Wielki czciciel Matki 
Bożej. Warto sięgnąć po tę biografi czną 
opowieść znakomitego pióra Joanny 
Wieliczki-Szarkowej, by poznać bliżej 
skromnego zakonnika, który swoim ży-
ciem i męczeńską śmiercią najdobitniej 
potwierdził swoje własne słowa: „Wszystko 
przeminie, a miłość zostanie”.
WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 112, miękka

KOD: 643357

Ks. prof. Edward Staniek

Paradoksy Ewangelii
Ks. Staniek przedstawia ewangeliczne 
sceny, które mają swe odzwierciedlenie 
w tajemnicach różańcowych. Wielką siłą 
książki jest zrozumiały przekaz tych wy-
darzeń, które ludzką miarą są niewytłu-
maczalne i niepojęte. Autor, wyjaśniając 
znaczenia Bożego objawienia, formułuje 
pytania o naszą osobistą relację z Bogiem 
i podsuwa odpowiedzi na nie. 
RAFAEL, 14x20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 560789

29,90
34,90 zł

34,90
39,90 zł

Ks. prof. Robert Skrzypczak

Nie umrzeć za życia
Wiara. Krzyż. Nawrócenie 
Przekładając język religijny i przykłady 
biblijne na naszą codzienność, autor 
wskazuje na najważniejsze czynniki 
kształtujące naszą wiarę. Przekonuje, że 
życie wiarą i pogłębianie jej powinno być 
powszednią praktyką w rodzinie, w re-
lacjach kobiety i mężczyzny, w relacjach 
z dziećmi, z przyjaciółmi, ale i wrogami. 
Lektura ważna dla każdego katolika!
RAFAEL, 14x20, s. 248, zintegrowana

KOD: 560765

Przesyłka gratis już od 120 zł!

24,90
34,90 zł

30 %
Rabat

34,90
49,90 zł
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Święta Otylia

ewangelia  
wg św. marka 5,21-43

Ewangelista Marek opowiada 
dziś o dwóch kolejnych cu-
dach Jezusa. Pierwszy z nich 

to uzdrowienie chorej kobiety, 
drugi – wskrzeszenie dziewczyn-
ki. Zatrzymajmy się na chwilę 
przy tym drugim opisie. 

Ojciec umierającej dziew-
czynki postanawia odnaleźć 
Jezusa po to, żeby opowiedzieć 
Mu o chorobie dziecka. Jair wy-
kazuje się wielką wiarą, choć 
wtedy jeszcze nie wie, że jego 
córka właśnie wydała ostatnie 
tchnienie. Przyjdź i połóż na nią 
ręce, aby ocalała i  żyła – mówi 
do Jezusa i  wprowadza Go do 
swego domu. Postawa Jaira 
sprawia, że patrzymy na niego 
z  wielkim uznaniem i  szacun-
kiem. Doceniamy jego wiarę 
i  to, co zrobił dla swojej córki. 
Choć, z drugiej strony, któż z nas 
nie zadałby sobie podobnego 
trudu, gdyby od tego zależało 
zdrowie i  życie jego własnego 
dziecka? 

W  rozważanym fragmen-
cie warto zwrócić uwagę na 
pewną zależność: ojciec zaczy-
na szukać Jezusa i  odnajduje 
Go dzięki swojej córce. To ta 

wtedy przyszedł 
jeden z przełożonych 

synagogi, imieniem 
Jair. gdy ujrzał Jezusa, 

upadł mu do nóg 
i prosił usilnie:  

«moja córeczka  
dogorywa,  

przyjdź i połóż na 
nią ręce, aby ocalała 
i żyła». poszedł więc 
z nim, a wielki tłum 

szedł za nim i zewsząd 
na niego napierał.

dwunastoletnia dziewczynka 
– a  jeszcze lepiej powiedzieć, 
że to jej choroba i  cierpienie 
– dały impuls Jairowi do szuka-
nia pomocy. Ostatecznie spo-
tyka Jezusa dzięki córce, a cór-
ka – w  następstwie tamtego 
spotkania – spotyka Go dzięki 
ojcu. Wszystko więc, o  czym 
czytamy w tej Ewangelii, wyda-
je się być potrzebne. Potrzebne 
było cierpienie córki, potrzeb-
na była wiara ojca, potrzebny 
był trud wyjścia z  domu i  po-
szukiwania Jezusa. Wszystko 
było potrzebne. Nawet choro-
ba cierpiącej na krwotok ko-
biety okazała się potrzebna, bo 
właśnie dzięki niej i ona mogła 
doświadczyć uzdrawiającej 
mocy Boga.

Nasze życie jest jak Ewange-
lia. Wszystko, co przeżywamy 
i  czego w  życiu doświadcza-
my, jest potrzebne. W życiu nie 
dzieje się nic, czym Jezus nie 
mógłby się posłużyć dla swojej 
chwały. Każde nasze życiowe 
doświadczenie – także to naj-
trudniejsze i  najbardziej nie-
pożądane – może i  powinno 
się stawać miejscem spotkania 

z  Jezusem i  przestrzenią Jego 
działania. Dotyczy to także na-
szych grzechów i słabości. Każ-
da choroba, każde cierpienie, 
każda tęsknota, każde pragnie-
nie i każde nasze poszukiwanie 
jest po to, by i w naszym życiu 
działy się wielkie znaki i  cuda. 
Dokładnie tak jak zadziały się 

w  życiu bohaterów dzisiejszej 
Ewangelii. 

Pomyślmy czasem o  tym, 
co w  naszej codzienności zdaje 
się nas przerastać. Pomyślmy 
o  naszych zmaganiach i  trud-
nościach. Przywołujmy to nie 
po to, by znów uświadomić so-
bie swoją bezradność, ale po to, 

by z  tego wszystkiego uczynić 
przestrzeń do współpracy z Bożą 
łaską. Bo co do tego, że Jezus 
chce nas dotykać i  swoją łaską 
obdarzać, nie mam najmniej-
szych wątpliwości. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Święty Jan Paweł II w  cza-
sie pielgrzymki do Polski 
w 1979 r. mówił: „Tu, na tym 

miejscu, w  Nowym Targu, pra-
gnę mówić o ziemi polskiej, bo 
jawi się ona tutaj szczególnie 
piękna i  bogata w  krajobrazy. 
Człowiekowi potrzebne jest to 
piękno krajobrazu i dlatego też 
nic dziwnego, że ciągną tutaj 
ludzie z  różnych stron Polski, 
a  także i  spoza Polski. Ciągną 

latem i  zimą. Szukają odpo-
czynku. Pragną odnaleźć siebie 
w  obcowaniu z  przyrodą. Pra-
gną odzyskać siły w  zdrowym 
wysiłku fizycznym, w  marszu, 
w  podejściu, we wspinaczce, 
w zjeździe narciarskim. Ej, łza się 
w oku kręci...”.

Wakacje stanowią również 
okazję i zachętę do pielgrzymo-
wania, czyli podróżowania do 
sanktuariów i  miejsc świętych 

w  celach religijnych. Mówi się 
przecież w  świecie o  Polakach, 
że posiadają dusze pielgrzy-
ma... To religijny cel czyni z  tu-
rysty pielgrzyma, który podąża 
w poszukiwaniu Boga, by otrzy-
mać łaskę dla siebie czy kogoś 
bliskiego. 

W  tym kontekście ciekawą 
wydaje się propozycja, którą 
przedstawia ks. dr Paweł Nie-
winowski w  książce pt. Szkice 
jutrzenki. Szkice ignacjańskie 
(Płock 2020). W swoim „dzienni-
ku podróży” opisał on wędrówkę 
szlakiem św.  Ignacego z  Loyoli 
do Manresy (ok. 650 km). W ka-
talońskiej Manresie św.  Ignacy 
pozostał prawie rok, spisując 
Ćwiczenia duchowe. Obecnie 
pełen szlak (prawie 700 km) 
jest podzielony na 28  etapów. 
Obejmuje więc cztery tygodnie, 
które organizatorzy zaopatrzyli 
w program nawiązujący do Ćwi-
czeń duchowych (rekolekcji igna-
cjańskich). Istotnym elementem 
każdego dnia są medytacje 
tematyczne z  proponowanymi 
punktami i  cytatami biblijnymi. 
Nie każdy dysponuje czterema 
tygodniami na przeżycie pełnej 
wersji rekolekcji. Można przejść 
trasę krótszą. Są tacy, którzy wę-

drują tydzień po Kraju Basków. 
Inni decydują się przejść tylko 
etapy katalońskie: z  Lleidy do 
Manresy. Wielu pomija środko-
wą część w Aragonii, korzystając 
z  transportu publicznego. Ist-
nieją więc rozmaite możliwości, 
co zresztą jest zgodne z  myślą 
Ignacego. 

A co, jeśli kogoś znudzone-
go nic nie jest w  stanie zasko-
czyć ani poruszyć? Jesteśmy 
przecież świadkami zaniku 
zdolności odczuwania zachwy-
tu. Osoba znudzona przecho-
dzi przez życie, wypełniając 
obowiązki – często bardzo do-
brze wykonując to, czego się 
od niej oczekuje. Życiowe spra-
wy osoby znudzonej charak-
teryzuje wrażenie oderwania, 
niewrażliwość i  apatia. Osoba 
znudzona straciła umiejętność 
smakowania piękna życia. Tak 
więc wakacje to także dla znu-
dzonych mechanicznie wyko-
nywanymi czynnościami życia 
codziennego szansa odnalezie-
nia tego, co w życiu najważniej-
sze. Ciągły pośpiech, brak czasu 
dla rodziny czy przyjaciół spra-
wia, że te więzy się rozluźnia-
ją, a  ludzie stają się dla siebie 
coraz odleglejsi. Może to być 

spowodowane po prostu zmę-
czeniem czy przepracowaniem. 
W  tym zabieganym świecie 
można również zagubić Boga 
i powywracać do góry nogami 
swoją dotychczasową hierar-
chię wartości. 

Szczególnie popularnym 
stwierdzeniem wśród dzieci 
i  młodzieży jest to, że są wa-
kacje, więc od modlitwy, od 
Pana Boga, od dobra i  posłu-
szeństwa też trzeba odpocząć. 
Wyjazdy na obozy, kolonie czy 
też do babci stają się okazją 
do „odpuszczenia” sobie bycia 
przyzwoitym i  dobrym. Gdzie-
kolwiek przebywamy, On jest 
zawsze z  nami w  swym dziele 
stworzenia. Nie chodzi przecież 
o to, aby cały urlop czy wakacje 
spędzić w kościele czy z różań-
cem w  ręku. Chodzi natomiast 
o  umiejętność zanurzenia się 
w  Bogu obecnym w  przyro-
dzie i  przez owocnie spędzany 
czas dobrze odpocząć i  oddać 
Mu chwałę. Wakacje są wspa-
niałą okazją, aby odkryć Bożą 
obecność w  otaczającym nas 
świecie, aby potem w  świątyni 
uwielbić Go i  podziękować za 
to piękno.

Ks. Leszek Smoliński

Szukać Jezusa jak Jair

W rytmie przyrody

nazywał się mikołaj Czarny 
łoś – hehaka Sapa (1863-1950) 
i był rodowitym indianinem ze 
szczepu Siuksów oglala (la-
kota). uważany przez indian 
za szamana, po przejściu na 
katolicyzm został niezwykle 
gorliwym ewangelizatorem. 
w  2016 r. zainicjowany został 
jego proces beatyfikacyjny.

Czarny Łoś żył w  czasach, 
kiedy ziemia Indian zawłaszcza-
na była przez białych, a oni sami 
osiedlani w  rezerwatach. India-
nie, dumni wojownicy i  myśliwi, 
musieli przystosować się do by-
cia rolnikami i życia na garnuszku 
amerykańskiego rządu. 

Mając dziewięć lat, Czarny 
Łoś zapadł na nieznaną cho-
robę. Przez 12 dni pozostawał 
w  śpiączce, podczas której do-
świadczył niezwykłej wizji. „Du-
chy” powierzyły mu misję ra-
towania plemienia i  obdarzyły 
nadzwyczajną mocą. Po ujaw-
nieniu wizji Indianie obwołali 
go szamanem i  „świętym czło-
wiekiem”. Stał się jednym z przy-
wódców swego szczepu.

Szaman zoStaJe 
katolikiem

Jako chłopiec Czarny Łoś brał 
udział w  zakończonej zwycię-
stwem Indian bitwie nad rzeką 

Little Big Horn. W 1886 r. wstąpił 
do grupy Buffalo Billa, która – po-
dróżując po całym świecie – wy-
stawiała przedstawienia z  życia 
Dzikiego Zachodu. W  1892 r. 
Czarny Łoś poślubił Indiankę – ka-
toliczkę Katie War Bonnett, z któ-
rą miał trzech synów. Wszyscy 
zostali ochrzczeni przez jezuitów 
zaproszonych przez Indian do 
ich rezerwatów w  1882 r. Choć 
w szczepie, w którym żył Czarny 
Łoś, prawie wszyscy byli już kato-
likami, on sam wciąż nie mógł się 
zdecydować na ten krok.

W  listopadzie 1904 r. 41-let-
ni wdowiec Czarny Łoś przybył 
odprawić swe szamańskie rytu-
ały „yuwipi” w  Payabya przy łożu 
umierającego chłopca. Kiedy już 
je rozpoczął, do indiańskiego tipi, 
w  którym się znajdowali, wszedł 
niemiecki jezuita Joseph Lindeb-
ner – Ate Ptecela („Krótki Ojciec”). 
Kapłan wyrzucił szamańskie grze-
chotki i bębny, a tytoń przygoto-
wany na ofiarę dla duchów wrzu-
cił w  ogień. „Idź precz, Szatanie!” 
– rozkazał Czarnemu Łosiowi. Po 
pozbyciu się szamana katolic-
ki kapłan udzielił indiańskiemu 
chłopcu, który był ochrzczony, 
Komunii Świętej oraz sakramentu 
namaszczenia chorych. 

Po wyjściu z namiotu jezuita 
napotkał siedzącego przed nim 

Czarnego Łosia. Indianin wyglą-
dał, jakby opuściły go wszystkie 
duchowe siły. Ksiądz Lindebner 
zaprosił go do powozu i zawiózł 
do swej misji. Czarny Łoś został 
wykąpany, odziany i  ugosz-
czony. W  misji przebywał przez 
dwa tygodnie, przygotowując 
się do przyjęcia chrztu święte-
go. Został ochrzczony 6 grudnia 
1904  r., przybierając imię Miko-
łaj. Incydent w  Payabya uznał 
za znak od Boga. Porzucił swoje 
szamańskie rzemiosło i  całym 
sercem zaangażował się w  sze-
rzenie wiary katolickiej. 

Rok później Czarny Łoś oże-
nił się po raz drugi. Jego wy-
branką była Anna Brings White, 
wdowa z dwiema córkami. Mieli 
troje dzieci.

uRatowani pRzez 
ChRyStuSa

Aż do śmierci – przez 46 lat 
– były szaman ofiarnie pomagał 
jezuitom jako katecheta-misjo-
narz. Objeżdżał zamieszkiwane 
przez Indian tereny, odwiedzał 
inne szczepy – Arapahów, Oma-
hów, Szoszonów... Mówił im 
o  wierze, posługując się głów-
nie obrazkowym katechizmem 
zwanym mapą dwóch dróg, na 
którym – za pomocą obrazków 
–  przedstawione były dwie dro-

gi: jedna wiodąca do piekła, dru-
ga prowadząca do nieba. Cieszą-
cemu się wielkim poważaniem 
mężczyźnie udało się nawrócić 
około 400 osób. 

Z  braku wystarczającej liczby 
duchownych, obdarzony humo-
rem, zdolnościami krasomówczy-
mi i  niespożytą energią Czarny 
Łoś przemierzał rozległe terytoria 
z  różańcem w ręku, by przewod-
niczyć liturgii słowa, ceremoniom 
żałobnym, chrzcić dzieci, pocie-
szać chorych i  zapoznawać In-
dian z  katolicką wiarą. Pomagał 
zorganizować Katolicki Kongres 
Siuksów i  przemawiał w  czasie 
jego trwania. Na własnej skórze 
doświadczył też łaski uzdrowienia 
najmłodszego syna Mikołaja, wy-
proszonej za wstawiennictwem 
św. Teresy z Lisieux. 

Był żarliwym, rozmodlonym 
katolikiem korzystającym czę-
sto z  sakramentów świętych. 
Studiując Biblię, dostrzegł po-
dobieństwo pomiędzy Izraelita-
mi a Indianami, którzy tak samo 
czekali na swego Mesjasza. 
Uznał, że katolicyzm jest osta-
tecznym wypełnieniem wierzeń 
indiańskich, w  których najważ-
niejszym bóstwem był Wielki 
Duch (Wakan Tanka), a  jego 
dziecięca wizja, nad którą przez 
całe życie się zastanawiał, była 
wezwaniem do uzdrowienia 
jego ludu poprzez wprowadze-
nie go na ścieżkę prawdziwej 
wiary – chrześcijaństwa. 

Przez ostatnie lata życia Czar-
ny Łoś cierpiał na gruźlicę. Zmarł 
w rezerwacie Pine Ridge.

hb

Siuks w drodze na ołtarze  mikołaJ CzaRny łoś  
– hehaka Sapa 

Do 31 lipca 2022 r. jezuici i  ich przyja-
ciele na całym świecie uroczyście ob-

chodzić będą zainaugurowany 20 maja 
tego roku w  hiszpańskiej Pampelunie 
Rok Ignacjański. Pretekstem do tych ob-
chodów jest 500. rocznica nawrócenia 
założyciela tego zgromadzenia św. Igna-
cego Loyoli (1491-1556). To dość niezwy-
kła historia...

Przez długi czas hiszpański (a  właści-
wie baskijski) szlachcic Iñigo López de 
Oñaz y Loyola był wprawdzie katolikiem, 
ale raczej takim, o którym mówi się „letni”. 
Większą wartość niż wiara miały dla niego 
sława i świeckie splendory. Nie stronił od 
miłostek, gier hazardowych i pojedynków.

W  maju 1521 r. 30-letni Loyola jako 
rycerz brał udział w  obronie Pampelu-
ny oblężonej przez Francuzów. Wykazał 
się wtedy ogromną odwagą. Choć jego 

towarzysze, nie widząc szans na zwycię-
stwo, chcieli się poddać, on ze wszystkich 
sił zagrzewał ich do walki. W dniu, w któ-
rym spodziewano się szturmu, Ignacy wy-
spowiadał się, po czym odważnie wszedł 
na mury twierdzy. 20 maja wystrzelona 
z działa kula trafiła go w nogi. „Zdruzgo-
tała” całkowicie jedną nogę i  ciężko zra-
niła drugą. Widząc to, jego towarzysze 
poddali się Francuzom. 

Zwycięzcy odnosili się do swoich prze-
ciwników i  samego Ignacego „z  kurtuazją 
i życzliwością”. Po około dwóch tygodniach 
ranny został przeniesiony w lektyce z Pam-
peluny do rodzinnej Loyoli, gdzie zatrosz-
czyła się o  niego jego pobożna i  prawa 
bratowa. Chory czuł się jednak bardzo źle. 
Lekarze uznali, że źle zrastającą się nogę 
trzeba będzie kolejny raz złamać. Wyko-
nywaną bez znieczulenia operację zniósł 
z podziwu godnym spokojem.

Po operacji Ignacy znalazł się jed-
nak na krawędzi życia i śmierci, a  lekarze 
stracili nadzieję na jego ocalenie. W  wi-
gilię uroczystości świętych Piotra i  Pawła 
(28  czerwca) hiszpański rycerz przystąpił 
do sakramentu pokuty. Mimo że nie był 
zbyt gorliwym katolikiem, miał zawsze 
wielkie nabożeństwo do św. Piotra. I  to 
go chyba uratowało. O  północy nastąpi-
ło przesilenie, a  wkrótce lekarze zyskali 
pewność, że ich pacjent będzie żył. Kości 

nogi zaczęły się zrastać, ale nie obyło się 
bez komplikacji. Ignacy poddał się zatem 
kolejnej bolesnej operacji.

Doświadczywszy kruchości życia, po-
wracający do zdrowia Ignacy większość 
czasu spędzał w  łóżku. Jako zapalony 
czytelnik poprosił bratową o jakieś rycer-
skie romanse. Ta nie ceniła jednak takiej 
płochej, „światowej” literatury. Podsunę-
ła mu... Życie Chrystusa – wielkie dzieło 
pióra kartuza Ludolfa z Saksonii i żywoty 
świętych (Złotą Legendę Jakuba de Vora-
gine). Czytał te dzieła i coraz częściej – za-
miast o sprawach światowych, o wielkich 
wyczynach i o pewnej damie, w której się 
zakochał – myślał o Bogu i o  tym, co by 
to było, gdyby zrobił to, co św. Franciszek 
albo św. Dominik... 

Wkrótce rekonwalescent doszedł do 
wniosku, że myśli „o rzeczach światowych” 
czynią go smutnym, a  „myśli pobożne” 
–  radosnym. Uznał, że sprawcą i  inicjato-
rem pierwszych jest szatan, drugich – Bóg. 
Zrodziło się w nim wtedy pragnienie po-
kutowania za przeszłe życie, „naśladowa-
nia świętych”, chęć odbycia pielgrzymki 
do Jerozolimy, praktykowania umartwień 
– biczowań i  postów. Wewnętrznej prze-
miany dopełniło w  Ignacym widzenie, 
którego doznał. „Pewnej nocy, gdy nie 
spał, ujrzał obraz naszej Pani ze świętym 
Dzieciątkiem Jezus”. Widzenie to napełniło 

go wstrętem do grzechów i  siłą do walki 
z cielesnymi pokusami. Wciąż czytając po-
bożne lektury, Ignacy zaczął pisać książ-
kę o  życiu Chrystusa i  jego Matki Maryi. 
Modlił się często i często patrzył w niebo 
i  w  gwiazdy, „odczuwając wtedy w  sobie 
wielki zapał do służby Panu naszemu”.

Wkraczając na ścieżkę wiary i  pokuty, 
po wielu życiowych perypetiach w 1534 r. 
– wraz z  podobnymi sobie zapaleńcami 
–  założył jedno z  największych i  jedno 
z  najbardziej zasłużonych dla Koś cioła 
zgromadzeń zakonnych: Towarzystwo Je-
zusowe i został jego pierwszym świętym. 
Napisał też słynne Ćwiczenia duchowe, 
znane też jako ćwiczenia ignacjańskie.

hb

Rok ignacjański przebiegać będzie 
pod hasłem „widzieć nowymi 

wszystkie rzeczy w Chrystusie”, a ob-
chodom towarzyszyć będzie wiele 
interesujących wydarzeń. warto się 
zapoznawać z nimi na bieżąco – i wy-
brać także coś dla siebie – na jezuic-
kich portalach internetowych (m.in. 
jezuici.pl) lub zajrzeć na wielojęzycz-
ną stronę internetową całkowicie 
poświęconą Rokowi ignacjańskiemu: 
ignatius500.global. ignacjański jubi-
leusz jest też kolejną okazją do uzys-
kania odpustu zupełnego.

Lojalnie 
za 

Loyolą

Mikołaj Czarny Łoś z żoną  Anną Brings White i córką Lucy fo
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                                 odpowiedzi na pytania Czytelników

Chrześcijańskie życie duchowe to nie tylko 
poletko pełne pięknych płatków róż. Na 

drodze duchowego rozwoju znajduje się wiele 
niebezpieczeństw, które jak kolce kłują i próbu-
ją spowolnić zbliżanie się do Boga. Niewątpli-
wie zagrożeniem dla ducha jest poszukiwanie 
własnej doskonałości, z pominięciem woli Bo-
żej, kształcenie intelektu, poznawanie prawd 
wiary bez osobowego kontaktu z Bogiem. Po-
mocą w tym, aby się zbliżać do Boga, może być 
osobista lektura duchowa, dzięki której może-
my poznać, w  jaki sposób pokonać czyhające 
na drodze duchowego rozwoju zagrożenia. To 
więc konieczny element duchowego rozwoju. 

W księdze Sentencji św. Izydor, biskup, zapi-
sał: „Oczyszczamy się modlitwami, dokształca-
my czytaniem; jedno i  drugie jest dobre, jeśli 
można sobie na to pozwolić równocześnie; je-
żeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać. Kto chce 
być zawsze z  Bogiem, powinien często modlić 
się i  czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, roz-
mawiamy z  samym Bogiem, kiedy natomiast 
czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma 
swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, cze-
go nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, cze-
go nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez 
rozważanie. Czytanie ksiąg świętych przynosi 
podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do 
pojmowania oraz odwraca człowieka od marno-
ści światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.

Lektura duchowa obejmuje czytanie Pisma 
Świętego, które jest księgą życia. W  słowie Bo-
żym znajdziemy zawsze nowe światło i  nową 
siłę. Dlatego trzeba je ciągle czytać i  do niego 
wracać. Oprócz Pisma Świętego bardzo owocna 
jest lektura pism autorstwa świętych, a także lek-

tura żywotów świętych (autobiografie, dzienniki 
duchowe, listy). Przykład ich życia pociąga nas 
bowiem i  skłania, by podążać ich śladem. Na-
tomiast żeby przejść do konkretów – nawet dla 
tych, którzy mają już coś przeczytane: Katechizm 
Kościoła katolickiego; Wyznania św. Augustyna; 
Apoftegmaty Ojców Pustyni ks. Marka Starowiey-
skiego (oprac. i wybór); Złoty łańcuch św. Tomasza 
z  Akwinu; O  naśladowaniu Chrystusa Tomasza 
à Kempisa; Księga życia św. Teresy od Jezusa; Dzie-
je duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus; Dzienni-
czek św. Faustyny Kowalskiej; Siedem słów Jezusa 
i Maryi abp. Fultona Sheena czy Zapiski więzienne 
Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. 

Warto w  odniesieniu do wyboru odpo-
wiedniej lektury zachować roztropność, w  ra-
zie wątpliwości prosić o  radę, np. spowiedni-
ka. Dobrze by było, gdyby czytanie duchowe 
stało się regularną (codzienną) czynnością, 
a przyswajane porcje były nie tylko ogarnięte 
wzrokiem, co dobrze „przeżute”, jak zachęca-
li Ojcowie Kościoła, dobrze przemyślane. Tuż 
przed czytaniem warto wznieść myśl do Boga 
z prośbą o pomoc w zrozumieniu i dobrym wy-
korzystaniu przeczytanego fragmentu i wycią-
gnięciu wniosków na własny użytek. 

Korzystając z  czasu wakacji i  letniego wy-
poczynku, warto sięgnąć po duchową lekturę, 
która pomogła w  nawróceniu tak wielu świę-
tym. Najbardziej znany jest przypadek Ignace-
go Loyoli, który podczas rekonwalescencji po 
złamaniu nogi tak się nudził, że sięgnął po Ży-
woty świętych. Warto też mieć przed sobą per-
spektywę życia, którą wskazał św. Augustyn: 
„Karmię was tym, czym sam żyję”.

Ks. Leszek Smoliński

Lektura duchowa 
 

nie umrzeć za życia to tytuł 
najnowszej Księdza książki. 
Prowokacyjny, intrygujący, 
ale też nieco przerażający... 
Pojawia się myśl, „jak moż-
na umrzeć, żyjąc”? 

W  książce próbuję pokazać, 
na czym owo umieranie polega. 
W tytule chciałem zawrzeć myśl, 
że jesteśmy ludźmi, którzy po-
trzebują żyć nadzieją, mieć przed 
oczami światło i wiedzieć, dokąd 
zmierzamy. Możemy dbać, aby 
życie miało swoją jakość, aby 
było nam w  nim komfortowo. 
Wszystko to nie ma sensu, jeśli 
nie jesteśmy świadomi, dokąd 
zmierzamy, co jest naszym ce-
lem. Możemy być zdrowi, pełni 
sił i witalności, prowadzić bogate 
życie towarzyskie, mieć wysokie 
dochody, ale jeśli nie ma w tym 
nadziei, brakuje bliskości z Jezu-
sem, to życie takie traci smak. Je-
żeli człowiek nie ma w sobie siły, 
która wypycha go ze zniechęce-
nia i egoizmu, siły, która ciągnie 
go ku dobremu, to nawet przy 
najlepszym zdrowiu obumie-
ra. Ważne jest, aby nie umrzeć 
w życiu, czyli nie stracić nadziei, 
perspektywy Boga. W  ujęciu 
chrześcijańskim chodzi o to, aby 
nie umrzeć duchowo. Jesteśmy 
powołani do życia wiecznego, 
a „umrzeć duchowo” oznacza za-
trzymać się na mieliźnie. Znamy 
pojęcie grzechu śmiertelnego, 
który doprowadza nas do śmier-
ci duchowej. To on odrywa nas 
od miłości Pana Boga, zsyła w ni-
cość. W książce Nie umrzeć za ży-
cia chciałem dać nadzieję. Zwró-
cić uwagę, na Kogo patrzymy, 
i doszukać się prawdy, czy nasze 
oczy zwrócone są na kochające-
go Chrystusa.

Spróbujmy zatem przeana-
lizować naszą rzeczywi-
stość. Statystyki kościelne 
są wciąż korzystne. Ponad 
90% osób deklaruje się jako 
wierzące. Z  drugiej strony 
wzrasta liczba osób, które 
odchodzą od Kościoła...

Dzisiaj kluczowym momen-
tem rozstrzygającym o  życiu 
człowieka nie jest deklarowanie 
bycia katolikiem czy nawet nie 
jest uczestniczenie w niektórych 
obrzędach, takich jak święcenie 

Nie umrzeć za życia
pokarmów na Wielkanoc, ślub 
kościelny lub chrzest dziecka. 
Wiele osób traktuje Kościół ka-
tolicki jako dekorację do przeży-
wania swoich osobistych, rodzin-
nych, zawodowych sukcesów. 
Dzisiaj kluczowym momentem 
rozstrzygającym o  życiu czło-
wieka jest to, czy jest on osobą 
wierzącą czy nie. Czy przyjmuje 
obecność Boga żywego w  swo-
im życiu, czy ma z Nim prawdzi-
wą relację. Tu niestety obserwu-
jemy coraz większe problemy.

Ateizm stał się atrakcyjny?
Niestety tak się właśnie dzieje. 

Ateizm praktyczny i  ideologiczny 
na początku mogą zachwycić, 
wydają się być atrakcyjnymi. Czło-
wiek może się zbuntować. Jednak 
po pewnym czasie ateizm dopro-
wadza do spu-
stoszenia w  ser-
cach i  samotno-
ści. Pozbawia ży-
cie fundamentu, 
a  jesteśmy prze-
cież osobami. 
Oznacza to, że 
pochodzimy od 
Boga, który nas 
kocha. Ta świa-
domość pozwala 
odzyskać szacu-
nek do samego 
siebie. Jeśli tego 
człowiek nie od-
najdzie, a  zderzy 
się tylko z  ego-
izmem, przeliczaniem pieniędzy, 
to nie znajdzie sensu życia. Wów-
czas pojawia się pytanie „Po co 
żyć?”. Im bardziej społeczeństwo 
oddala się od Boga, Ewangelii, sa-
kramentu pokuty, Eucharystii, ke-
rygmatu, tym bardziej zmierza do 
zapewnienia sobie w  przyszłości 
„łatwego” rozwiązania w  postaci 
m.in. eutanazji czy wspomagane-
go samobójstwa.

Co takiego wydarzyło się 
na przestrzeni lat, że wiara, 
wynikające z  niej zasady 
przestały mieć znaczenie?

Nie można wskazać jedno-
znacznej przyczyny. Żyjemy 
w  czasach, w  których zachodzą 
poważne zmiany kulturowe. 
Obserwujemy wzmożone dzia-
łanie środowisk, które najpierw 
uderzały w  rodzinę, potem już 
w  samą tożsamość człowieka. 
Wmawiają, że zło jest dobrem 
i  że Pan Bóg nam nie jest po-

trzebny. To sprawia, że wie-
lu ludzi uważa, iż wszystko są 
w  stanie sami osiągnąć. W  ich 
życiu nie ma miejsca na żywą re-
lację z Bogiem. Tym bardziej, że 
współcześnie jest to niemodne 
i uważane za dziwactwo.

Ponadto uderza się w  to, co 
jest święte dla katolików. Próbu-
je się zniszczyć autorytety, które 
są wzorem wzrastania ku Bogu 
i  wiele pokoleń prowadziły do 
Chrystusa. Spójrzmy na św. Jana 
Pawła II. Kiedy umierał na oczach 
świata, wszyscy byli zgodni co 
do jednego: „santo subito”. Sło-
wa te płynęły z  potrzeby serca, 
ze szczerej więzi łączącej papieża 
z  wiernymi. Odszedł ktoś wielki, 
kto jednoczył, nauczał, prowa-
dził, umacniał i dodawał otuchy. 
Dzisiaj mamy do czynienia z jaw-

ną, coraz bardziej postępującą 
próbą „dewojtylizacji”. Skoro po-
zwalamy na niszczenie tak wiel-
kiego człowieka, to młode poko-
lenia czują się zagubione.

Jakie znaczenie na co-
raz większą sekularyzację 
wśród młodzieży ma wcze-
śniejsze podważenie trady-
cyjnej roli rodziny, jej niero-
zerwalności i  chrześcijań-
skiego ujęcia?

Rodzina jest jednym z  naj-
cenniejszych środowisk przeka-
zywania wiary. Dawniej w proce-
sie tym trzy elementy odgrywały 
istotną rolę: rodzina, szkoła i pa-
rafia. Dzisiaj jesteśmy w momen-
cie, gdy wszystkie te trzy insty-
tucje zostały mocno osłabione. 
Znaczna część społeczeństwa to 
dzieci zwane przez psychologów 
społecznych porozwodowymi 
sierotami. Wiele młodych osób 
rozwija się bez fundamentalnej 

relacji z  ojcem lub matką. Wy-
rastają w  środowiskach rodzin 
okaleczonych, w  których sama 
kobieta albo sam mężczyzna 
są zmuszeni podjąć się równo-
cześnie dwóch ról: ojca i  matki. 
Mamy też do czynienia z tzw. ro-
dzinami patchworkowymi. Gdy 
pracowałem w  duszpasterstwie 
akademickim, widziałem, jak 
wielu moich studentów przeży-
wa ogromny stres przed święta-
mi Bożego Narodzenia spędza-
nymi w  domach. Dlaczego? Nie 
tylko ze względu na problem 
alkoholowy czy przemoc. Bardzo 
często powodem bywa obawa 
konfrontacji z  kolejną partner-
ką ojca albo nowym „wujkiem” 
–  znajomym matki, obawa po-
znania nowego „przyszywanego” 
rodzeństwa, dzieci partnerów 

swoich rodzi-
ców. To wszyst-
ko jest bardzo 
trudne i bolesne 
dla młodych lu-
dzi, toteż żyją 
w  coraz więk-
szym oderwaniu 
od rzeczywisto-
ści. Tym, co da-
wało człowieko-
wi siłę przebicia, 
co stanowiło 
o łatwości w po-
dejmowaniu de-
cyzji moralnych, 
w  odróżnianiu 
dobra od zła 

i zmaganiu się ze słabościami, to 
była jasno określona tożsamość. 
Jesteśmy pokoleniem naznaczo-
nym zaburzeniem tej kwestii. 
Coraz mniej oczywistą staje się 
odpowiedź na podstawowe, fun-
damentalne pytania: co znaczy, 
że jestem mężczyzną? co znaczy, 
że jestem kobietą? co oznacza 
bycie mężem lub żoną, Polakiem, 
Europejczykiem? co oznacza, że 
jestem katolikiem, chrześcijani-
nem? To wszystko się zaciera, jest 
głęboko topione w  marazmie 
dyskusji, ironii, szyderstw. Z tego 
powodu wielu ludzi boi się, ucie-
ka od własnej tożsamości, cierpi, 
obawia się odrzucenia, wyśmia-
nia. Coraz większe znaczenie ma 
fałszywy, wirtualny świat, który 
można sobie wykreować. Świat, 
w którym jest miejsce dla mani-
pulacji, kłamstwa, propagandy, 
ale nie ma miejsca na prawdę, 
autentyczność, tożsamość. Do-
skonałym obrazem tego bólu 

egzystencji był film Sala samo-
bójców. Uzależnienie młodych 
od ekranów komputerów, tele-
fonów jest przeogromne. Żyją 
w wirtualnym świecie, niejedno-
krotnie nie potrafią odróżnić, co 
jest realne, a co wykreowane. 

Co należy zrobić, aby na 
nowo odnaleźć drogę do 
Pana Jezusa, aby młodym 
ją wskazać?

W  książce Nie umrzeć za ży-
cia wskazuję na dziesięć kroków 
w stronę wiary. To moje pomysły 
na to, by pokazać wiarę mającą 
bezpośredni kontakt z  życiem 
i  najważniejszymi jego sprawa-
mi. Uważam, że wiara w  Boga, 
która nie odpowiada na najważ-
niejsze problemy życia, psu na 
budę się nie przyda. Czasem trak-
tujemy Pana Boga jako wielkie 
pogotowie ratunkowe, w  myśl 
powiedzenia: „Jak trwoga to do 
Boga”. Prawdziwa wiara, wiara 
biblijna, wiara w  Jezusa Chry-
stusa przynosi pomoc w  prze-
żywaniu konkretnych sytuacji, 
wyzwań życiowych. Wskazane 
przeze mnie dziesięć kroków to 
spojrzenie w duchu Ewangelii na 
dziesięć dziedzin życia, dziesięć 
odniesień do kwestii wyjątko-
wości Boga, do pieniądza, pra-
cy, zdrowia, relacji uczuciowych 
i seksualnych, do cierpienia i ko-
nieczności poświęceń. Próbuję 
dotykać tego, co stanowi naszą 
codzienną egzystencję, spoglą-
dając na nią przez okulary wiary. 

Ewangelia jest sposobem na 
udane życie, tylko trzeba ją po-
znać i  przyjąć. Poprzez karty Pi-
sma Świętego mówi do nas Pan 
Bóg. Daje nam siebie w  słowie. 
Człowiekowi nie służy tak  zwana 
wiara odświętna. W niedzielę ład-
nie się ubieram i idę do kościoła, 
śpiewam: „Jezu, ufam Tobie”, 
lecz nazajutrz biorę sprawy we 

własne ręce i kieruję się mantrą: 
„Jezu, ufam sobie... Jezu, ufam 
sobie”. Taka huśtawka jest wy-
kańczająca. Czym innym jest na-
tomiast wiara będąca wewnętrz-
nym świętem. Jako człowiek 
mogę przechodzić przez różne, 
często bardzo bolesne i  trudne 
drogi, ale z Panem Bogiem, z Je-
zusem każdą z tych dróg przejdę 
mocniejszy. Najmocniej zrozu-
miałem to w szpitalu onkologicz-
nym, modląc się z  pacjentami 
w różnym wieku i stanie zdrowia. 
Byli tam dwudziestolatkowie, 
których organizmy wykańcza-
ła kolejna chemia. Widziałem 
kobiety z  perukami i  mężczyzn 
całkowicie wyjałowionych z  sił. 
Słyszałem ich słowa powtarzane 
na modlitwie: „Boże, nie pozwól 
przeżywać mi choroby jako kary 
za grzechy”. Wtedy zdałem sobie 
sprawę, jakim skarbem jest wiara.

Jak współcześnie świad-
czyć o Chrystusie?

W  chrześcijaństwie istotną 
rolę odgrywa kerygmat, czyli 
przepowiadanie tego, że Pan Je-
zus z miłości do mnie i do ciebie 
dał się ukrzyżować, wziął na sie-
bie złość, pustkę, egoizm i dał się 
przybić za to do krzyża, ale po-
konał śmierć, zmartwychwstał, 
a to oznacza, że żyje i że w każ-
dej chwili, w każdym człowieku, 
w Kościele mogę Go spotkać. 

Świadczyć o  Chrystusie to 
nieść Dobrą Nowinę światu po-
przez to, jak przeżywamy naszą 
codzienność. Miłosierny Pan daje 
nam świętych, których życiorysy są 
różnorodne. Dlaczego? Aby każdy 
mógł odnaleźć w nich cząstkę swe-
go życia. Święci to nie tylko czter-
nastowieczne postaci. To ludzie 
żyjący także w  naszych czasach, 
tacy jak: piętnastoletni programi-
sta bł. Carlo Acutis, święta matka 
i lekarka Joanna Beretta Molla albo 
mistrz w  znoszeniu upokorzeń 
i przeciwności ks. Dolindo Ruotolo. 
Oni żyli tuż obok nas, mieli swoje 
pasje, marzenia, plany, ale wszyst-
ko postawili na Chrystusa i całym 
swoim życiem zaświadczyli o Jego 
niewyobrażalnej miłości.

Nasuwa mi się myśl, że to, 
co obserwujemy, jest próbą 
dla Kościoła...

Kościół przechodzi próbę, 
o  której mówiło wcześniej wielu 
mistyków. Nie braliśmy tego pod 
uwagę. Ignorowaliśmy to, co mó-
wiła Anna Katarzyna Emmerich 
czy wizjonerzy spotykający Maryję 
w Fatimie, Kibeho czy Medjugorje. 
Matka Boża wielokrotnie mówiła, 
że świat ściągnie na siebie straszny 
ból i zło, jeśli nie rozpozna w Chry-
stusie Zbawiciela i  nie będzie się 
trzymał Jego krzyża. 

Kościół ma wiele problemów 
wynikających chociażby ze skan-
dali na tle seksualnym. One pod-
ważają jego autorytet, odbierają 
wiarygodność i  odpychają wier-
nych. Kościół ma problemy z  jed-
nością, bo w  wielu miejscach to-
czone są wewnątrzkościelne wo-
jenki, przepychanki, demonstracje 
siły. Próba, o której mówimy, poja-
wiła się także dlatego, że wielu ka-
tolików, zniechęciło się i udają się 
na wewnętrzną emigrację. Prze-
rażający jest widok zniechęcone-
go kapłana, który nie widzi sensu 
w swoim duszpasterzowaniu, traci 
nadzieję, że to, co robi, przynosi ja-
kikolwiek skutek. Wielu kapłanów 
rezygnuje z działań ewangelizacyj-
nych, zniechęcając się widokiem 
ludzi, którzy ich nie potrzebują. 
Tacy księża zatracają sens swojego 
kapłaństwa. Próba, której Kościół 
doświadcza, może być uznana za 
karę ewangeliczną. Jest to kara za 
niewierność. Święty Augustyn mó-
wił, że gdy Pan Bóg widzi człowie-
ka, którego serce jest zatwardziałe, 
przepełnione pychą, który nie słu-
cha i nie jest skłonny do nawróce-
nia, wówczas nie pozostaje Mu nic 
innego, jak dopuścić karę polega-
jącą na konieczności znoszenia 
konsekwencji naszych grzechów 
i głupoty. Dopiero gdy zatęsknimy 
za tym, co utraciliśmy, zrozumiemy 
nasze błędy i przyjrzymy się sobie 
oczyszczonym sercem. Święty Pa-
weł nazywał Jezusa autorem nie-
kończącej się pociechy. Być może 
Kościół przechodzi taki moment 
oczyszczenia. Ksiądz Dolindo na-
zywał to próbą miłosierdzia. Mó-
wił, że pierwszą jej fazą jest oczysz-
czenie, bolesne i  trudne. Ale po 
nim przyjdzie odrodzenie. On to 
nazywał odrodzeniem w  miłości 
eucharystycznej. Nie wolno nam 
tracić nadziei i  ufności, że dobry 
Pan Bóg w swoim czasie wszystko 
uleczy, naprawi i przemieni.

Jak nie utracić tej nadziei?
Powtórzę za autorem Listu 

do Hebrajczyków: nasza nadzie-
ja umieszczona jest w  niebie. 
Jest niczym kotwica zarzucona 
tam, po drugiej stronie i nam po-
zostanie tylko jedno: trzymać się 
końcówki liny, nawet podczas 
największej zawieruchy. To trzy-
manie się liny, chrześcijańska 
uporczywość, wyraża się w tym, 
że jeśli ktoś dostaje łaskę miłości 
Chrystusa, niech Go kocha do 
końca. Nie pociągniemy innych 
do Boga sloganami i przeciętno-
ścią, lecz miłością.

Dziękuję za rozmowę.

Izabela Kozłowska
Całość wywiadu można przeczy-

tać na fanpagu „Dobrych Nowin” na 
Facebooku.

Miesiąc temu do Szczecina przyjechał dzwon 
„Głos Nienarodzonych”, który został odla-
ny w Przemyślu, a poświęcony we wrześniu 

ubiegłego roku przez papieża Franciszka. Symboli-
ka dzwonu i płynącego z jego serca dźwięku jest wy-
mowna. Może być on bowiem zapowiedzią czegoś 
ważnego lub niebezpiecznego. Dzwon wzywa wier-
nych na liturgię, żegna zmarłych, a na pewno tych, 
którzy w jakiś sposób wyróżnili się w narodzie swoją 
działalnością. Niegdyś dzwony biły także na alarm do 
obrony miasta lub gaszenia pożaru. 

Dzwon „Głos nienarodzonych” również ma służyć 
czemuś ważnemu, bić na alarm i budzić sumienia dla 
obrony życia. W Szczecinie 18 kwietnia od południa 
do późnego wieczora słychać było rozchodzący się 
po Jasnych Błoniach przejmujący dźwięk. Blisko 2 000 

mieszkańców naszego miasta uderzyło metalowym 
sercem dzwonu w jego kopułę, powodując wydobycie 
niepowtarzalnego dźwięku.

Nie wszystkim to jednak było w smak (a może 
w słuch?). Mimo, że w tym samym miejscu, w po-
przednich dniach odbył się koncert muzyki techno, to 
ta nikomu nie przeszkadzała. Dopiero dźwięk dzwonu 
„Głos nienarodzonych” dotknął wiele osób, które skar-
żyły się na całodobowy hałas. Ciekawe, że osoby które 
najbardziej narzekały i wyrażały swoją dezaprobatę 
dla całego wydarzenia, okazały się jednocześnie prze-
ciwnikami wszelkich działań pro-life. Można z tego 
wywnioskować, że dźwięk może też być ideologicznie 
niewpasowujący się w czyjeś poglądy. Ośmielam się 
postawić tezę, że gdyby ten dzwon wzywał do czarne-
go protestu, to tych skarg by nie było.

dźwięk ideologiczny
      ks. tomasz kancelarczyk fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Rozmowa z kS. pRoF. RobeRtem SkRzypCzakiem

Jakie znaCzenie ma w RozwoJu żyCia boże-
go w naS lektuRa DuChowa? 
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Czy wiesz, że... w  wielu jezuic-
kich kościołach w dniu 31 lipca, w zakonną 
uroczystość św. Ignacego Loyoli, założy-
ciela Towarzystwa Jezusowego, poświęca 
się tzw. wodę św. Ignacego. To „jezuickie” 
sakramentalium – znak święty mający na 
celu uświęcenie osób, rzeczy i  różnych 
okoliczności życia ludzi wierzących, dzię-
ki modlitwie Kościoła –  nazywa się wodą 
św. Ignacego lub wodą święconą św. Igna-
cego. Przeznaczona jest przede wszystkim 
dla matek w błogosławionym stanie i  jest 
pomocą przy trudnych, niebezpiecznych 
porodach. Za wstawiennictwem tego 
świętego uprasza się u  Pana Boga łaskę 
szczęśliwego rozwiązania. Woda ta w  je-
zuickich kościołach jest zazwyczaj udo-
stępniana wiernym przez cały rok i zwykle 
znajduje się w  zakrystii bądź przy ołtarzu 
św. Ignacego, aby wierni mogli ją z łatwo-
ścią zaczerpnąć i użyć jej w celu uprosze-
nia błogosławieństwa dla rodzących.

nadchodzi czas, gdy znów 
wyruszymy na wakacyjne 
szlaki. zanim jednak zasią-
dziemy za kierownicą, warto 
odmówić tę krótką modlitwę:

Modlitwa do św. Krzysztofa przed podróżą
O  Panie, daj mi pewną 

rękę, dobre oko, doskonałą 
uwagę, bym nie pozostawił za 
sobą płaczącego człowieka. 
Ty jesteś Dawcą Życia –  pro-

Antropologowie badają-
cy szczątki św. Piotra ustalili, 
że był on silnie zbudowanym, 
krzepkim mężczyzną mającym 
ok. 166 cm wzrostu, ciężko 
pracującym fizycznie, zmarłym 
w  wieku ok. 60-70 lat. Jego 
odnaleziony szkielet nie miał 
stóp, co poświadczało trady-
cję, że został ukrzyżowany 
głową w  dół (przybite stopy 
odrąbywano). Pierwszy papież 
był prosty i  surowy, poryw-
czy, niecierpliwy i  o  gorącym 
sercu, a  zarazem bojaźliwy 
i  słaby, zdolny do zdrady, ale 
i  do okazania skruchy za swe 
czyny. Mimo że często nie ro-
zumiał słów i  czynów Jezusa, 
w  pełni Mu zaufał. Podob-

no zawsze nosił w  zanadrzu 
chustkę. Ocierał nią płynące 
często – z  miłości do Pana, 
na wspomnienie Jego mowy, 
obecności i swojej winy zapar-
cia się Go – łzy, które dosłow-
nie wyżłobiły mu twarz. Miał 
wyznać też, że jada jedynie 
chleb z  oliwkami, rzadko z  ja-
rzynami, a  jego ubraniem jest 
tylko tunika i płaszcz, a gdy je 
ma, nie pragnie już niczego in-
nego.

Święty Paweł był raczej ni-
skim i  drobnym (choć ponoć 
także „zdrowym i  dobrze zbu-
dowanym”), mimo trapiących 
go chorób niesamowicie wy-
trzymałym, nie uchylającym 
się od pracy fizycznej myśli-

cielem. Głos miał raczej mało 
donośny. W  apokryfach pisa-
no, że posiadał łysinę, krzywe 
nogi, zrośnięte brwi i  nieco 
mały nos, był bardzo grzeczny, 
miał szlachetny, pełen wdzię-
ku sposób bycia i  twarz przy-
bierającą „raz wygląd ludzki, 
to znów anielski”. W działalno-
ści apostolskiej był zaś bardzo 
gorliwy i roztropny.

kamil de lellis żył na prze-
łomie XVi i  XVii w. był wło-
skim żołnierzem, który po 
nawróceniu chciał wstąpić 
do kapucynów, aby odpoku-
tować za grzechy młodości. 
nie było mu to jednak dane. 
z raną w nodze trafił do szpi-
tala w  Rzymie i  w  efekcie 
poświęcił się służbie cho-
rym. zaczął się wtedy uczyć, 
otrzymał święcenia kapłań-
skie i wkrótce potem założył  
zakon kanoników Regular-
nych posługujących Chorym, 
czyli kamilianów.

Zanim to jednak nastąpiło, 
kiedy nowy zakon szpitalny był 
jeszcze w  powijakach, a  refor-
ma służby zdrowia w  zarodku, 
w  dzień Wniebowzięcia NMP 
w 1582 r. Kamil poszedł się po-
modlić w utworzonym w szpita-
lu oratorium. Zastał je komplet-
nie zdemolowane. Mało tego, 
ktoś cisnął do kąta znajdujący 
się tam krucyfiks. Zasmucony 
tym Kamil zabrał krzyż do swo-
jego pokoju, nocną porą upadł 
na kolana i  żarliwie się przed 
nim modlił, zastanawiając się, 
czy wobec ogromu przeci-
wieństw to, co robi, ma sens. 
I  wtedy spostrzegł, że... Ukrzy-
żowany odrywa dłonie od kru-

cyfiksu i wyciąga je w jego stro-
nę. Usłyszał też głos: „Dlaczego 
martwisz się człowieku małej 
wiary? Idź naprzód! Ja będę 
z tobą. To przecież moje dzieło, 
nie twoje”. Zrozumiał wtedy, że 
jest na właściwej drodze, nabrał 
otuchy i doprowadził swoje pla-
ny do szczęśliwego końca.

Wspomniany cudowny kru-
cyfiks znajduje się obecnie w ka-
miliańskim kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w  Rzymie, a  habity 
kamilianów naznaczone zosta-
ły innym – dużym, czerwonym  
krzyżem „przypominającym 
krzyż Chrystusa pokryty naj-
droższą Krwią Zbawiciela”, „by 
pobudzać chorych do ufności 
i  skruchy”. I  właśnie do tego 
krzyża na habitach nawiązuje 
rozprowadzane wśród chorych 
sakramentalium zwane „krzyży-
kiem św. Kamila”. Filcowy czer-
wony krzyżyk – jak piszą na swo-
jej internetowej stronie kamilia-
nie – „ma przypominać ludziom 
chorym o  łasce odkupienia, ła-
godzić cierpienie, dodawać otu-
chy w bólu i przyczyniać się do 
uzyskania od Boga łaski uzdro-
wienia. Ten czerwony krzyżyk 
już wielokrotnie przyczynił się 
do uzdrowienia wielu ludzi na-
wet z  ciężkich i  nieuleczalnych 

chorób. Oczywiście potrzebna 
jest wiara i ufność we wstawien-
nictwo św. Kamila”.

Popularność tego krzyżyka 
„sięga 1601 roku i  wiąże się ze 
zdarzeniem prawdziwie cudow-
nym” – pisała Joan Caroll Cruz. 
„Podczas bitwy pod Canizza 
[Kanizsa na Węgrzech], gdy ka-
milianie niestrudzenie zajmowa-
li się rannymi, spłonął namiot, 
w  którym przechowywali swój 
ekwipunek. Zniszczeniu uległo 
wszystko, wyjąwszy czerwony 
krzyż przyszyty do habitu. Jeden 
z  oficerów, który poprosił o  ów 
krzyż i  nosił go jako napierśnik, 
bez szwanku wyszedł z tej bitwy”.

Cytaty za: www.kamilianie
-zabrze.pl oraz J.C. Cruz, „Cu-

downe wizerunki naszego Pana”, 
Wyd. „Exter”, Gdańsk 1997.

władysław i  święty był 
wielkim węgierskim kró-
lem i  niezłomnym rycerzem 
Chrystusa. Szent laszlo (tak 
nazywają go węgrzy) urodził 
się w  krakowie, gdzie – na 
skutek sytuacji w  rodzimym 
kraju – schroniła się jego ro-
dzina. w jego żyłach płynęła 
nie tylko węgierska, lecz tak-
że polska krew. Jego ojcem 
był książę bela i, a matką cór-
ka polskiego władcy księcia 
mieszka ii, siostra kazimie-
rza odnowiciela 

Władysław był wysoki 
i  potężny, odważny, walecz-
ny, sprawiedliwy i  miłosierny, 
prawdomówny i  pobożny, 
a  jego trwające kilkanaście lat 
rządy spotkały się z powszech-
ną aprobatą i szacunkiem ludu. 
Wsławił się w  wielu bitwach, 
ale bronił swój lud także na 
inne sposoby.

Jedna z  legend głosi, że 
kiedy w  należącej wówczas 
do Węgier Transylwanii zaczę-
ła szaleć epidemia, król upadł 
na kolana, prosząc o  pomoc 
samego Boga. I wtedy we śnie 
nawiedził go anioł. Posłaniec 

z nieba nakazał mu, by jak tylko 
się obudzi, wyszedł z namiotu, 
napiął łuk i bez celowania wy-
puścił strzałę. Wyjaśnił, że tam, 
gdzie utkwi jej grot, znajdzie 
kwiat, który okaże się skutecz-
nym lekarstwem na chorobę. 
Król posłuchał rady. W miejscu, 
gdzie wbiła się strzała, znale-
ziono lecznicze ziele: goryczkę 
krzyżową (po łacinie: Gentiana 
cruciata, po węgiersku: gencia-
na), która w  ludowej tradycji 
nosi nazwę „trawki świętego 
Władysława” („Szent László 
füvének”). I  tak – dzięki Bogu 
i  goryczce – epidemia została 
pokonana.

zródło: https://atlas.roslin.
pl/plant/7052 (licencja: dome-

na publiczna)

Woda dla rodzących   Czy wiesz, jak wyglądali i jacy byli...

Święci Piotr i Paweł

Krzyż i krzyżyk św. Kamila

szę Cię przeto, spraw, bym 
nie stał się przyczyną śmierci 
tych, którym Ty dałeś życie. 
Zachowaj, o Panie, wszystkich 
którzy będą mi towarzyszyć 

od jakichkolwiek nieszczęść 
i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował 
pojazdem dla dobra drugich 
i umiał opanować pokusę prze-
kraczania granicy bezpieczeń-
stwa szybkości. Spraw, aby 

piękno tego świata, który stwo-
rzyłeś, wraz z radością Twej ła-
ski, mogły mi towarzyszyć na 
wszystkich drogach moich.

Amen.
modlitwa za: misyjne.pl

Stronę przygotował Henryk Bejda

Ziółko św. 
Władysława

oDRoDzenie 
śReDniowieCznego 
SanktuaRium

„Śmierć św. Majola w  roku 
994, a  później św. Odylona 
w  roku 1049 uczyniły z  Souvi-
gny jeden z  najważniejszych 
celów pielgrzymek w  średnio-
wiecznej Francji. Obaj byli 
opatami w  Cluny i  są uważani 
za wzór cnoty mądrości, żywy 
przykład miłosierdzia i  pokoju. 
Działali niestrudzenie na rzecz 
przywrócenia pokoju i  zgody 
w  niezmiernie niespokojnym 
świecie. Św. Odylon był między 
innymi żarliwym orędownikiem 
Pokoju Bożego. Działał także 
na rzecz innego pokoju, wiecz-
nego pokoju dla zmarłych, 
a  jego starania znalazły wyraz 
w  ustanowieniu wspomnienia 

wiernych zmarłych, obcho-
dzonego 2  listopada. Również 
dzisiaj świat potrzebuje ludzi 
krzewiących pokój. Oto racja 
bytu Sanktuarium Pokoju wokół 
św. Odylona i św. Majola” (z listu 
do pielgrzymów kustosza sank-
tuarium ks. Pierre’a  Marminata 
na rok 2021).

 
UmiłOWAłem PięKNO 
TWeGO DOmU, PANie, 
i mieJSCe, W KTórym 
mieSZKA TWOJA ChWAłA!

To słowa św. Majola. To on, 
jako opat słynnego opactwa be-
nedyktyńskiego w Cluny, założył 
przeorat w Souvigny w 954 r. na 
styku czterech diecezji: Bourges, 
Nevers, Autun i Clermont.  Dlate-
go Souvigny jest nazywane „naj-
starszą córą Cluny”. Dzieje Souvi-

gny związane są także z dynastią 
Burbonów. W  915  r.  Aimard, 
pierwszy znany protoplasta 
Burbonów, podarował opactwu 
w  Cluny swą „willę” w  Souvigny 
oraz znajdujący się w  niej ko-
ściół. W  ten sposób  Souvigny 
stało się jednym z  pierwszych 
dóbr należących do burgundz-
kiego opactwa, a  więź ta zacie-
śniła się dzięki świętym Majolo-
wi i Odylonowi.

Także więź z  Burbonami 
nie została przerwana: tamtej-
szy kościół pod wezwaniem 
świętych Piotra i  Pawła stał się 
w  średniowieczu ich nekropo-
lią, a przyległe do niego kaplice 
wciąż są miejscem pochówku 
książąt burbońskich.

Majol był czwartym, a  Ody-
lon piątym opatem w  Cluny. 
Zmarli i  zostali pochowani wła-

– Sanktuarium Pokoju

śnie w  Souvigny. Święci opaci 
zostali kanonizowani zaledwie 
kilka lat po swej śmierci dzięki 
licznym cudom, których doko-
nywali już za życia, a  także po 
śmierci. Od XI w. aż do rewolucji 
francuskiej pielgrzymka do ich 
relikwii uchodziła za jedną z naj-
ważniejszych na chrześcijańskim 
Zachodzie. Pielgrzymi – czy to 
papieże, królowie czy prości 
wierni – bardzo licznie przy-
bywają do  Souvigny, które jest 
również etapem na drodze jaku-
bowej, między Vézelay a Le Puy.

tySiąCletnia hiStoRia 
i wSpółCzeSność

Souvigny to także imponują-
cy zespół architektoniczny wraz 
z przyległym do nich ogrodem, 
przez wieki rozbudowywany 
i upiększany, w którym z jednej 
strony rozkwitało życie mona-
styczne, a z drugiej – pielgrzym-
ki. Kościół przeorski i otaczające 
go budynki zostały wzniesione 
najpierw w  stylu romańskim 
(XI  i  XII w.), a  potem gotyckim 
(XV w.), ze słynną zakrystią i or-
ganami Clicquota (XVIII w.) oraz 
elementami baroku. Rewolu-
cja francuska i  towarzyszące 
jej zniszczenia oraz grabieże 
nie ominęły Souvigny. Położy-
ły także kres trwającemu tam 
od stuleci życiu zakonnemu. 
Na szczęście badania archeolo-
giczne doprowadziły do od-

krycia w 2001 r. leżących statui 
nagrobnych świętych opatów, 
które, po odnowieniu, znalazły 
swe miejsce w kościele.

Natomiast pierwsza od 
czasów rewolucji wspólnota 
zakonna – Bracia św. Jana – za-
mieszkała i  przywróciła życie 
modlitwy brewiarzowej w  So-
uvigny w 1990 r. Po ich odejściu 
w  2014  r. bp Laurent Percerou 
zabiegał o  to, aby inny zakon, 
męski lub żeński, znów wybrał 
sobie Souvigny za dom, nawią-
zując do tysiącletniej tradycji. 
Na jego apel odpowiedziały sio-
stry Oblatki Serca Jezusa, które 
modlą się tam, prowadzą dusz-
pasterstwo u  boku kustosza 
sanktuarium i  przyjmują piel-
grzymów.

To właśnie dzięki wytrwałym 
staraniom ówczesnego bisku-
pa Moulins – przede wszystkim 
o przywrócenie życia modlitew-
nego i duchowego w tym miej-
scu, a  także o  odnowę budyn-
ków – możemy dziś pielgrzy-
mować do grobu św. Majola 
i Odylona.

Miłość i  pokora, pokój i  mi-
łosierdzie: oto ewangeliczne 
świadectwo dwóch świętych 
opatów, odbicie i  urzeczywist-
nienie ideału zawartego w  re-
gule benedyktyńskiej. Dlatego 
dzisiaj Souvigny jest Sanktu-
arium Pokoju.

Opracował Piotr Rak

w 2017 R. ówCzeSny biSkup moulin lauRent peRCeRou 
uRoCzyśCie ogłoSił SouVigny SanktuaRium poko-

Ju. Co SpRawiło, że ta niewielka mieJSCowość położona 
w  CentRalneJ FRanCJi nieDaleko moulinS zySkała to 
zaSzCzytne, a zaRazem wymagaJąCe miano?

Souvigny 

o święty majolu i święty odylonie,
niestrudzeni świadkowie ewangelii

na drogach waszej epoki,
prowadźcie nas dzisiaj
do Serca Jezusa zbawcy.
wy, którzy przynieśliście ulgę w cierpieniu
tak wielu braciom.
powierzamy się waszej gorliwej modlitwie,
zanieście ją ojcu wszelkiej czułości:
ty, panie,
który jesteś tajemniczym gościem naszych dusz, 
ożyw w nas ducha modlitwy,
upodobanie do pomysłowej miłości
w jedności serc.
ty, który czynisz miłosierdzie miłosiernym,
tak żywym jak zmarłym,
udziel nam łaski pokoju w naszych waśniach
oraz łaski siły w chorobach duszy i ciała.
proszę Cię szczególnie o... (tu można powierzyć osobistą intencję). 
ty, których kochasz świat potrzebujący zbawienia, 
wraz z maryją, matką miłosierdzia,
wyzwól w nas radość Ducha świętego,
abyśmy potrafili żyć wiarą, nadzieją i miłością, 
ze śmiałością i pokorą,
i pięknie budować królestwo boże.
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. amen. 

Modlitwa do świętych Majola i Odylona
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Relikwiarz św. Odylona i św. Majola 



„Dobre Nowiny” znajdziesz w kościołach, w szkołach, ale rozdawane są także na targach, zielonych ryneczkach, 
w więzieniach, sklepach... Wszędzie tam, gdzie zaniosą je nasi kolporterzy (możesz nim zostać i TY!) oraz Czytelnicy! 
Co miesiąc trafia do tysięcy osób nie tylko w Polsce, lecz także w Szwecji, w Niemczech, na Ukrainie.

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 największa w polsce bezpłatna 
gazeta ewangelizacyjna.

    
G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

wspieraj 
wydawanie największej 

bezpłatnej gazety 
ewangelizacyjnej 

w Polsce.

■  piszemy o tym, co piękne i dobre, 
co budzi nadzieję. poruszamy 
ważne sprawy Kościoła i polski. 

■  staramy się być na czasie 
i w różnych miejscach.

■  jesteśmy obecni na rynku 
wydawniczym już od 17 lat!

■  utrzymujemy się z ofiar 
darczyńców i mecenasów.

40 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

10 zł to

200 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

50 zł to

100 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

25 zł to

400 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

100 zł to

JAK DOKONAĆ WPŁATY?
 ◆  w banku / na poczcie za pomocą formularza zamieszczonego poniżej
 ◆  przelewem na konto:

84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
Stowarzyszenie Rafael, ul. Rękawka 51,  30-535 Kraków
Tytuł: Darowizna na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”

 ◆  szybki przelew zrealizuj przez  www.dobrenowiny.pl

„Dobre Nowiny” utrzymują się z datków Czytelników i reklam. Prosimy dołącz 
do darczyńców wspierających wydawanie gazety! Dziękujemy za każdy datek!
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