
Wyślij SMS pod numer 7555 o treści MAT.RAFAEL.DN  
(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.

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

numer 7555 

MAT.RAFAEL.DN

Treść wiadomości:

Dzięk
ujem

y!

    
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 „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!

nr 8 (71) wrzesień 2021       ISSN 1731-5344       nakład  200 000

FATIMA
Jeden z naJlepszych filmów religiJnych wszechczasów   

Już w polskich kinach

Epicka opowiEść o objawiEniach 



wrzesień 20212 wrzesień 2021 3

drodzy czytelnicy! 

WydaWca:

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

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

BIURO REKlamy: 
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
FUndRaISIng I zamóWIEnIa gazETy:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

stowarzyszenie rafael

Na początku uroczystoś-
ci kard. Kazimierz Nycz 
przedstawił życiorysy 

Czcigodnych Sług Bożych pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 
i  matki Elżbiety Róży Czackiej. 
Następnie metropolita war-
szawski zwrócił się z prośbą do 
Ojca Świętego Franciszka o włą-
czenie ich w  poczet błogosła-
wionych. 

W  odpowiedzi odczytane 
zostały słowa Ojca Świętego: 

„My, Papież Franciszek (...) 
naszą apostolską władzą zezwa-
lamy, aby czcigodny Sługa Boży 
Stefan Wyszyński, arcybiskup 

gnieźnieński i  warszawski, Pry-
mas Polski, kardynał Świętego 
Kościoła Rzymskiego, pasterz 
według serca Chrystusowego, 
który poświęcił swoje życie je-
dynemu Bogu i był niestrudzo-
nym obrońcą oraz heroldem 
godności każdego człowie-
ka  (...), a  także Czcigodna Słu-
żebnica Boża Elżbieta Czacka 
(w  świecie: Róża), fundatorka 
Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża, która 
pozbawiona używania światła 
oczu, oczami wiary rozpozna-
ła Chrystusa – światłość świata 
– i z miłującą wiernością świad-

czyła o  Nim wobec kroczących 
w  ciemności ciała oraz ducha, 
byli odtąd nazywani błogosła-
wionymi”.

Do prezbiterium s. Nulla Lu-
cyna Garlińska, uzdrowiona za 
wstawiennictwem Prymasa Ty-
siąclecia, oraz przedstawicielki 
Instytutu Prymasa Tysiąclecia: 
Krystyna Szajer, która najdłu-
żej pracowała w  sekretariacie 
Prymasa, oraz Dorota Pawlas 
wniosły relikwie kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Natomiast re-
likwiarz bł. Elżbiety Czackiej 
wniosły: uzdrowiona za wsta-
wiennictwem błogosławionej 
Karolina Gawrych, niewidoma 
Teresa Dederko oraz matka Ju-
dyta Olechowska FSK, przeło-
żona generalna Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża. 

 Homilię wygłosił kard. Mar-
cello Semeraro. Prefekt Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych 
mówił, że „Bóg powołuje auten-
tycznych świadków świętości 
ku czci i  chwale swojego imie-
nia”. Przypominał fakty z  życia 
nowych Błogosławionych. 

Nawiązując do tego, że do 
chwały ołtarzy wynoszone są 
dwie osoby: kard. Wyszyński 
i  matka Czacka, papieski wy-
słannik podkreślił, że uroczys-
tość jest „dopełnieniem histo-
rycznego spotkania, dzięki któ-
remu ci Błogosławieni poznali 
się w  Laskach już 95 lat temu 
w 1926 roku”. Podkreślił, że z ich 
spotkania zrodziła się nie tylko 
„cenna współpraca”, ale przede 
wszystkim „komunia wiary, mi-
łości do Boga oraz do potrzebu-
jącego i  bezbronnego człowie-
ka”. Dodał, że „oboje wiedzieli, 
jak napełniać się nawzajem 
siłą, wytrwałością i  odwagą”. 
„On –  zaangażowany osobiś-
cie w  niesienie pomocy tym 

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są 
zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia 
Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowa-
rzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod nu-
merem 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://dobreno-
winy.pl/polityka-prywatnosci
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„DobRE NoWiNy”  
WyDAWANE Są Dzięki 

DARoWizNoM CzyTELNikóW.
z serca dziękujemy za każdą wpłatę.

To była długo wyczekiwana chwila 
– kard. marcello semeraro, prefekt 

kongregacji spraw kanonizacyjnych, 
odczytał po łacinie list apostolski, 

w którym papież franciszek wpisał 
w poczet błogosławionych kard. stefana 

wyszyńskiego, prymasa polski, i matkę 
elżbietę różę czacką. po ogłoszeniu 

formuły beatyfikacyjnej odsłonięto obrazy 
nowych Błogosławionych. uroczystość 

odbyła się w niedzielę 12 września 2021 r. 
w Świątyni opatrzności Bożej. 

Przed nami październik – miesiąc po-
święcony Maryi; miesiąc, w  którym 

gromadzimy się w naszych świątyniach, 
aby wspólnie odmawiać różaniec. O tę 
modlitwę w sposób szczególny prosiła 
Matka Boża w Fatimie. I właśnie teraz do 
polskich kin wchodzi film poświęcony 
objawieniom z 1917 r. w Portugalii. Wy-
bierzmy się na seans czy to w zorganizo-
wanej grupie, czy w gronie rodzinnym, 
czy ze znajomymi lub przyjaciółmi. Za-
trzymajmy się na chwilę i posłuchajmy 
tego, co chce nam powiedzieć Matka 
Boga. To niezwykle ważne w czasie, któ-
ry przeżywamy.

Zapraszamy Was także do dołącze-
nia do programu „Filary zdrowia”, któ-
ry jest oparty na wskazaniach św. Hil-
degardy. Powróćmy w  naszym życiu 
do jedzenia, które jest jak najmniej 
przetworzone i zdrowe. Na pewno bę-
dzie to z korzyścią dla każdego.

I tradycyjnie – polecam Waszej pa-
mięci „Dobre Nowiny”. Przed nami do 
wydania w tym roku jeszcze dwa nume-
ry, a więc potrzeby są naprawdę wielkie.

Niech Maryja, Pani Różańcowa 
wspiera wszystkich Was w każdym ko-
lejnym, pięknym dniu życia.

Małgorzata Pabis

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

wszystkim, którzy doświadczali 
krzywd i  ograniczeń w  prakty-
kowaniu ich wolności oraz wy-
znawaniu własnej wiary; ona 
– niewidoma wśród niewido-
mych fizycznie i  duchowo, po-
magała tym wszystkim, którzy 
zostali porzuceni i pozostawieni 
na marginesie społeczeństwa” 
–  zauważał kaznodzieja, pod-
kreślając, że nowo wyniesieni 
na ołtarze otrzymali od polskie-
go narodu „nieocenione dobro 
wiary oraz żywotność wielowie-
kowej tradycji miłości do Boga”. 

„Ofiarowali w  zamian ży-
ciowe przekonanie o  prymacie 
Boga, które zdolne jest przy-
wrócić człowiekowi na nowo 
jego godność. Przekazali świa-
dectwo życia wiernego Ewan-
gelii, za wszelką cenę. Pozosta-

wili wzór służby konkretnemu 
potrzebującemu człowiekowi, 
również wówczas, kiedy nikt się 
nim nie zajmuje i wydaje się, że 
zwycięża obojętność” – mówił 
kard. Semeraro. 

Purpurat zaznaczył, że nowi 
Błogosławieni to nie tylko przy-
kłady do naśladowania, ale tak-
że orędownicy. „Są przykładem, 
ponieważ byli ulegli łasce, która 
w  nich działała. Są orędowni-
kami, ponieważ «kontemplu-
ją oni Boga, wychwalają Go 
i nieustannie opiekują się tymi, 
których pozostawili na ziemi»” 
– powiedział kaznodzieja. 

Kończąc homilię, kard. Seme-
raro mówił, że „powinniśmy mo-
dlić się do nich, aby wstawiali 
się za nami i za całym światem”, 
bo „również i  w  naszym życiu, 

chociaż słabym i  naznaczo-
nym grzechem, może rozkwit-
nąć świętość”. „Niech nowi 
Błogosławieni będą potęż-
nymi orędownikami dla tego 
zasłużonego Narodu. Niech 
będą światłem dla władz pań-
stwowych i  samorządowych 
oraz niech wspomagają Koś-
ciół w Polsce w ciągłej wierno-

Błogosławieni
papież franciszek, który podczas trwania 

uroczystości beatyfikacyjnych polskich 
błogosławionych udawał się w podróż apostol
ską na węgry, otrzymał na pokładzie samolotu 
zdjęcie kard. wyszyńskiego. w Budapeszcie, gdzie 
uczestniczył w  zakończeniu kongresu eucharystycz
nego, ojciec Święty powiedział: „dziś, niedaleko stąd, 
w warszawie dokonuje się ogłaszanie błogosławionymi 
dwojga świadków ewangelii: kard. stefana wyszyńskie
go i matki elżbiety czackiej, założycielki sióstr francisz
kanek służebnic krzyża. dwie postaci, które z bliska po
znały krzyż: prymas polski, aresztowany i internowany, 
zawsze był mężnym pasterzem według serca chrystu
sowego, heroldem wolności i  godności człowieka; sio
stra elżbieta, która w młodości straciła wzrok, poświę
ciła całe swoje życie pomocy niewidomym. przykład 
nowych Błogosławionych niech nas pobudza do prze
mieniania ciemności w światłość mocą miłości”.

relikwiarz kard. stefana wyszyńskiego zaprojektował i wy
konał gdański artysta bursztynnik mariusz drapikowski, 
twórca m.in. bursztynowej sukienki dla matki Bożej czę
stochowskiej, tzw. sukni zawierzenia „Totus Tuus”. artysta 
wkomponował w  relikwiarz oryginalny rękopis aktu oso
bistego oddania się maryi i wizerunek jasnogórskiej ikony. 
relikwiarz matki elżbiety róży czackiej zaprojektowała 
s. alberta chorążyczewska fsk, absolwentka wydziału 
malarstwa krakowskiej akademii sztuk pięknych. Jest on 
dziełem artysty rzeźbiarza marka szali, autora m.in. ołtarza 
papieskiego pod wielką krokwią w zakopanem w 1997 r. 
relikwiarz został wykonany w drewnie lipowym i przedsta
wia wyrzeźbione dłonie matki czackiej, które opuszkami 
palców czytają napisany wypukłym pismem Braille’a frag
ment psalmu 126, jakim modliła się przed swoją śmiercią. 
rzeźba dłoni powstała na podstawie odlewu wykonanego 
za życia matki elżbiety. wtedy miał on prezentować niewi
domym wychowankom właściwy układ palców przy czyta
niu pisma Braille’a.

kardynał kazimierz nycz, metropolita war
szawski, podziękował wszystkim, którzy 

byli zaangażowani w  sprawę beatyfikacji 
i w samą uroczystość.

„Bogu niech będą dzięki za wielki dar nowych Błogo
sławionych: kard. stefana wyszyńskiego i matki elżbiety 
róży czackiej. 

pragnę w tym momencie z całego serca podziękować 
wszystkim tym, którzy sprawili, że mogło dojść do tej be
atyfikacji, i wszystkim tym, którzy przygotowali dzisiej
szą uroczystość. dziękuję przede wszystkim papieżowi 
franciszkowi, który niejako w osobie Jego eminencji kar
dynała marcello semeraro jest tutaj z nami dziś obecny 
i pamięta o nas, przebywając w nieodległym Budapesz
cie. wyrażam wdzięczność kongregacji spraw kanoni
zacyjnych: jej pracownikom oraz postulatorom, relato
rom i wszystkim zaangażowanym w wieloletnie procesy 
beatyfikacyjne obydwojga błogosławionych, także na 
szczeblu diecezjalnym. (...)

wszystkim wam, drodzy siostry i  bracia, dziękuję za 
obecność, która jest pięknym świadectwem wiary i pamię
ci o  nowych błogosławionych. Jestem wdzięczny wszyst
kim, którzy łączą się z nami przez transmisję telewizyjną 
w całej polsce i na całym świecie; szczególnie myślę o cho
rych i cierpiących. polecam was opiece bł. elżbiety i bł. ste
fana. niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania 
i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą ojczyzną!

wspomnienie liTurgiczne 
bł. stefana wyszyńskiego  

będzie obchodzone 28 maja,  
a bł. matki elżbiety czackiej  

– 19 maja.

ści Ewangelii Chrystusa” – za-
kończył papieski wysłannik. 

W uroczystości wzięło udział 
ponad siedem tysięcy wiernych, 
którzy przyjechali do Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie 
z  całej Polski. Wśród nich byli 
m.in.: prezydent RP z małżonką, 
marszałkowie Sejmu i  Senatu 
oraz członkowie rządu. 
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Reżyser filmu powraca do 
wydarzeń z 1917 r., kiedy to 
świat pogrążony był w mro-

kach pierwszej wojny świato-
wej. Właśnie w  tym dramatycz-
nym czasie troje dzieci z Fatimy 
doświadczyło cudu – ich oczom 
ukazała się Matka Boża, aby 
przekazać im orędzie dla świata. 

Choć nie wszyscy i  nie od 
razu uwierzyli pastuszkom, to 

FATiMA
wieść o  cudownych wydarze-
niach w  Fatimie roznosiła się 
z  każdym dniem coraz dalej. 
Do wioski zaczęły przybywać 
tysiące pielgrzymów, a  cud fa-
timski zaczął odmieniać ich losy, 
wywierając przemożny wpływ 
także na instytucję Kościoła i na 
cały świat. 

Zdjęcia do Fatimy podzielo-
no na dwa okresy, a  w  każdym 

z  nich na planie pojawiali się 
inni aktorzy. Najpierw nakręco-
no materiał do – jak określa to 
Pontecorvo – „filmu w  filmie”, 
w  którym wystąpili weterani 
Harvey Keitel oraz  Sônia Braga. 
Akcja rozgrywa się w  zakonie 
karmelitanek, gdzie uznany re-
ligioznawca, profesor Nichols 
(Keitel) przeprowadza wywiad 
z  osiemdziesięcioletnią siostrą 
Łucją (Braga). Nichols jest raczej 
sceptycznie nastawionym aka-
demikiem, pragnącym usłyszeć 
historię objawień fatimskich 
z ust osoby, która faktycznie ich 
doświadczyła. Czy ta opowieść 
zdoła odmienić jego punkt wi-
dzenia?

Znany z występów w serialu 
Ostry dyżur chorwacko-amery-
kański aktor Goran Višnjić, od-
grywający rolę burmistrza mia-
steczka, w którym mieszka Łucja 
z  matką, podkreśla, że przekaz 
filmu jest bardzo prosty: musi-
my być dla siebie dobrzy i ludz-
cy. „Musimy się modlić za siebie 
i sobie pomagać, bo tylko w ten 

sposób staniemy się lepszy-
mi ludźmi – uważa aktor. – Dla 
mnie to bardzo proste, ale także 
niezwykle ważne przesłanie. Nie 
ma znaczenia, kto je głosi, bo 
ono jest i zawsze będzie aktual-
ne. W życiu w spokoju i harmo-
nii z  innymi, w  niesieniu innym 
pomocy nie ma nic negatywne-
go. To czyste dobro” – dodaje.

Zdjęcia do Fatimy nakręco-
no w  całości na terenie Portu-
galii, między innymi w: Tapada 
de Mafra, Coimbrze, Tomarze, 
Cidadelhe oraz Lizbonie, gdzie 

1 października w  polskich kinach Będzie mieć mieJsce pre-
miera niezwykłego filmu Fatima. każdy, kTo zdecyduJe się 
go zoBaczyć, Będzie Świadkiem poruszaJąceJ opowieŚci 
o oBJawieniach faTimskich, kTóre dały siłę milionom ludzi. 

ekipa pracowała również w  ha-
lach studia filmowego. Muzykę 
do Fatimy napisał niezwykle 
płodny włoski kompozytor Pa-
olo Buonvino. Wkomponował 
w  nią Gratia Plena – fenome-
nalną pieśń wybrzmiewającą 
na napisach końcowych gło-
sem tenora Andrei Bocellego. 
Ścieżka dźwiękowa do filmu 
została nagrana w legendarnym 
rzymskim studiu Forum Music 
 Village, a  wokal Bocellego do-
grano w jego prywatnym studiu 
w Toskanii.

Gdy usłyszałem po raz pierwszy o wydarzeniach w Fatimie, 
nie wiedziałem, jak się do tego odnieść. to było coś niesa-
mowitego! Uświadomiłem sobie, że muszę zrobić wszystko, 
aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym cudzie. to nie 
arogancja z mojej strony. Ludzie wychowani w wierze kato-
lickiej doskonale znają historię Łucji i jej kuzynów, jednak 
ja dorastałem w kościele ewangelickim, w którym o obja-
wieniu się nie mówiło. i  na świecie żyją co najmniej dzie-
siątki milionów ludzi, którzy też jej nie znają. Uważam, że 
ta opowieść może się stać uniwersalnym mostem łączącym 
osoby różnych narodowości i wyznań. Skoro trójka niewin-
nych dzieciaków mogła głosić całemu pokoleniu przesłanie 
pokoju i nadziei, jestem pewien, że dzięki magii kina może-
my powtórzyć to również współcześnie.

James T. Volk, producent filmu 

Bocelli jest zagorzałym kato-
likiem i wyznaje zasadę, że wiara 
jest jedną z najważniejszych rze-
czy w życiu. „To dar, który staram 
się chronić. Zawsze inspirowała 
mnie świadomość, iż religia ka-
tolicka kładzie duży nacisk na 
kobiecą perspektywę, co pięknie 
zostało przeniesione przez pro-
ducentów w ramy tego filmu. Je-
stem dumny z tego, że mogłem 
w  nim zaśpiewać. Matka Boża 
Fatimska jest źródłem duchowo-
ści i prostoty, która stanowi pod-
stawę wiary jako pomostu łą-
czącego to, co ludzkie, z tym, co 
Boskie. Nic dziwnego, że przez 
stulecia powstało tyle pieśni 
sławiących Jej niezwykłość oraz 
płynące z  Jej objawień przesła-
nie nadziei, pokoju i braterstwa” 
– podkreśla artysta.

reżyser
Na reżysera filmu wybrano 

Marco Pontecorvo, specjalistę 
od pracy z  aktorami dziecięcy-
mi. Pracował on między innymi 
przy serialu Gra o  tron oraz fil-
mie Johna Turturro Casanova 
po przejściach. W  trakcie ostat-

nich dwóch dekad nakręcił kilka 
uznanych filmów i seriali, jednak 
Fatima była dla niego wyzwa-
niem większym od poprzednich, 
bowiem po raz pierwszy anglo-
języcznym.

Wychowany we Włoszech 
Potecorvo znał jedynie podsta-
wy historii objawień maryjnych 
z  1917 r. „Wydarzenia te są bar-
dzo dobrze znane we wszyst-
kich katolickich krajach, jednak 
ja osobiście nie miałem pojęcia, 
co działo się później z Łucją dos 
Santos i  ogólnie z  Portugalią 
– mówi reżyser Fatimy. – Dałem 
nura w  książki i  materiały au-
diowizualne dotyczące tamtych 
czasów, żeby zrozumieć nie tyl-
ko kwestie fatimskie, ale przede 
wszystkim zagadnienia społecz-
no-polityczne okresu Wielkiej 
Wojny. Czytałem także dużo 
o relacjach Łucji z matką oraz jej 
więzi z Maryją Dziewicą. To nie-
zwykle ciekawy trójkąt emocjo-
nalny”.

Pontecorvo zdecydował 
więc, że ukaże objawiającą się 
dzieciom Maryję nie jako niewy-
raźną zjawę, lecz jako normalną 

harVey keiTel 
– nominowany do oscara i złotego globu aktor – gra w fil
mach już od ponad 50 lat i  ma na koncie występy u  takich 
tuzów światowego kina, jak martin scorsese, Quentin Taran
tino, wes anderson czy Jane campion. keitel wspomina, że 
w projekcie zainteresowała go nie tylko sama historia, lecz 
także możliwość współpracy z marco pontecorvo. „opowieść 
o  dzieciach zaznających obecności matki Bożej fatimskiej 
jest jedną z najbardziej poruszających historii o ludzkim po
szukiwaniu boskości – mówi amerykański aktor. – wierzę, że 
każdy miał w  pewnym momencie życia wątpliwości wobec 
kwestii religijnych, jednak właśnie dlatego Fatima wydaje 
mi się filmem odpowiednim dla publiczności na wszystkich 
szerokościach geograficznych. To opowieść dla każdego, nie 
tylko dla katolików”.

kobietę. W  postać tę wcieliła 
się portugalska aktorka Joana 
 Ribeiro. „Dzieci widzą Ją w takiej 
formie, którą potrafią pojąć swy-
mi umysłami, żeby się nie bać” 
– wyjaśnia reżyser.

Korzystając z  rozległej wie-
dzy Natashy Howes, specjalistki 
od objawień maryjnych z 1917 r., 
filmowcy wpisali w  scenariusz 

filmu mnóstwo mniej znanych 
detali związanych z  objawienia-
mi fatimskimi, a  także pozwolili 
sobie rozwiać kilka krzywdzą-
cych mitów, które narosły przez 
lata wokół tej historii. Jako przy-
kład Howes podaje przeważnie 
źle sformułowane opisy mamy 
i  taty Łucji. „Jej matka była oso-
bą surową, hardą, ale nie można 

o niej mówić jako o złej kobie-
cie. Z pamiętnika Łucji wynika, 
że była skromną, głęboko wie-
rzącą kobietą, która nie potra-
fiła zrozumieć, dlaczego akurat 
jej córka miałaby doświadczyć 
cudownego objawienia Maryi 
Dziewicy” – wyjaśnia Natasha 
Howes.

Fot.: kadry z filmu

lista kin, w których można zobaczyć film, dostępna jest na  
www.rafaelfilm.pl

warto zorganizować wyjście grupowe w parafii czy w grupie duszpasterskiej.
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czy będziemy mieli kolej
nych błogosławionych pola
ków? Bardzo możliwe. kolejne 
kroki na drodze do beatyfi
kacji poczynili s. aniela róża 
godecka, s. roberta zofia Ba
biak, ks. stanisław streich oraz 
książę henryk pobożny. 

Za czcigod-
ną służebnicę 
Bożą uznawa-
na może już 
być s. Aniela 
Róża Godecka 

 (1861-1937), założycielka Zgro-
madzenia Małych Sióstr Niepo-
kalanego Serca Maryi. Wywo-
dziła się ze szlacheckiej, zamoż-
nej rodziny, a jej ojciec – lekarz 
–  pochodził z  tego samego 
rodu Kostków co św. Stanisław. 
Aniela Justyna przyszła na świat 
w Rosji w Korczewie nad Wołgą. 
Została prywatną nauczycielką 
i – zbliżywszy się do idei socja-
listycznych – doświadczyła kry-
zysu wiary. Nawrócona poczuła 
powołanie zakonne. Błogosła-
wiony o. Honorat Koźmiński 
nakłonił ją wtedy, aby zajęła się 
zaniedbanymi duchowo i mate-

rialnie robotnicami fabryczny-
mi, czemu poświęciła się wraz 
z siostrami z założonego w tym 
celu w 1888 r. nowego zgroma-
dzenia. 

Przez wiele lat pełniła funk-
cję przełożonej Małych Sióstr, 
a  przez pewien czas była rów-
nież sekretarką o. Honorata. 
Zmarła w  Częstochowie i  tam 
też znajduje się sarkofag z  jej 
doczesnymi szczątkami. „Pra-
gnieniem całego jej życia było 
wierne wypełnianie woli Bożej 
w służbie ludziom pracy” – czy-
tamy na stronie internetowej jej 
zgromadzenia. 

zaBiTy przez 
komunisTę

W  waty-
kańskiej Kon-
gregacji Spraw 
K anonizac yj-
nych złożono 
d o k u m e n t y 

dotyczące sprawy beatyfikacyj-
nej sługi Bożego ks. Stanisława 
Streicha (1902-1938). Cieszący 
się wielkim szacunkiem wier-
nych, zaangażowany w  pomoc 

10 października mija 
400 lat od jednej z większych 
polskich wiktorii – zakończo
nego zawarciem korzystnego 
rozejmu odparcia tureckiej 
nawały pod chocimiem. Jako 
dziękczynienie za zakończo
ną pomyślnym wynikiem ba
talię i  zatrzymanie tureckiej 
inwazji nie tylko na polskę 
ale i na całą europę, na proś
bę króla zygmunta iii wazy, 
polskich biskupów i  możno
władców, niespełna dwa lata 
po bitwie papież grzegorz XV 
ustanowił, a papież urban Viii 
zatwierdził obchodzone po
wszechnie w  polskim koście
le przed reformami ii soboru 
watykańskiego, a dziś obecne 
nadal w  nadzwyczajnej for
mie rytu rzymskiego, wspom
nienie liturgiczne. przypadało 
ono 10 października, a wyda
ne przez papieża specjalne 
breve nosiło znamienny tytuł: 
Victoriarum gloria.

Od 2 września do 9 paź-
dziernika 1621 r. armia Rzeczy-
pospolitej pod wodzą hetmana 
wielkiego litewskiego Jana Ka-
rola Chodkiewicza wraz z siłami 
litewskimi i  Kozakami zaporo-
skimi ścierała się z  dwu- albo 
nawet trzykrotnie liczniejszą 
armią Turków, Tatarów, Mołda-
wian i Wołochów pod dowódz-
twem sułtana Osmana II. Bitwa 
pod Chocimiem była tak na-
prawdę zwycięskim odparciem 
oblężenia naddnie strzańskiej 
warowni – trwającymi wiele dni 
następującymi po sobie bez-
skutecznymi szturmami Tur-

Chocim, rok 1621

ków, kontratakami i  „wyciecz-
kami” na pozycje wroga. Ob-
lężenie zakończyło się naszym 
taktycznym zwycięstwem. 
9  października Turcy zdecydo-
wali się na zawarcie rozejmu, 
a  następnego dnia opuścili 
swój obóz. Po stronie polsko-
kozackiej poległo ok.  15  tys. 
osób, a straty tureckie były nie-
mal trzy razy większe.

W czasie wspomnianych ob-
chodów liturgicznych, podczas 
których odprawiano procesje 
i  modlono się za pomocą for-
mularza dziękczynnego Officium 
gratiarum actionis pro victoria ex 
Turcis obtenta, dziękowano za 
pomoc nie tylko samemu Bogu, 
lecz także Najświętszej Maryi 
Pannie (do której powszechnie 
modlono się o odparcie inwazji) 
oraz Jego świętym, którzy – jak 
uważano – również pomogli 
w  pokonaniu Turków: ówcze-
snym patronom Polski – św. Sta-
nisławowi, św. Wojciechowi, kró-
lowi czeskiemu św. Wacławowi 
i św. Florianowi oraz otaczanemu 
szczególną czcią przez Chodkie-
wicza św. Michałowi Archanio-
łowi. „Oficjum dziękczynne za 
zwycięstwo pod Chocimiem 
(...) jest utworem wyjątkowym, 
gdyż żadna inna victoria orę-
ża polskiego (nawet bitwy pod 
Grunwaldem i  pod Wiedniem) 
nie doczekała się corocznie spra-
wowanego tak uroczyście (pro-
cesja, msza, oficjum brewiarzo-
we) święta!” – pisała znawczyni 
tematu Beata Bodzioch.

W odparciu tureckiej nawa-
ły widziano również rękę zmar-

łego w  opinii świętości – ale 
nie uznanego jeszcze wtedy 
oficjalnie za świętego – mło-
dziutkiego jezuity Stanisława 
Kostki. „Dnia 10-go paździer-
nika 1621 r., Jezuita w  Kaliszu, 
O. Mikołaj Oborski ma widze-
nie. Oczom jego przedstawia 
się ogromna bitwa. Wtem, na 
niebie, okazuje się rydwan, za-
przągnięty w  dwa ogniste ru-
maki, na którym usiadła Matka 
Boska, z Dzieciątkiem Jezus na 
ręku. U stóp, modli się św. Sta-
nisław Kostka, wskazując ręką 
na walczące rycerstwo polskie. 
I  dziecię Jezus, skłania się ku 
modlącemu młodzieńcowi, da-
jąc przez to znak, że przyjmuje 
jego prośbę” – czytamy w  wy-
danym w 1727 r. w Rzymie wło-
skim żywocie św. Stanisława 
Kostki pióra Michalangelo Tam-
buriniego. 

Warto wspomnieć, że 
oprócz zmarłego w  czasie ob-
lężenia Jana Karola Chodkie-
wicza i  dowodzącego po jego 
śmierci regimentarza Stanisła-
wa Lubomirskiego pod Cho-
cimiem wsławił się również 
syn króla Zygmunta III Włady-
sław IV Waza. Wprawdzie z po-
wodu choroby młody królewicz 
nie brał bezpośredniego udzia-
łu w  walkach, ale przebywał 
w  obozie, udzielał się podczas 
narad i  podtrzymywał mora-
le całej armii, co zjednało mu 
uznanie i sympatię szlachty. Je-
denaście lat później to właśnie 
on został nowym królem Polski 
i Wielkim Księciem Litewskim.

w  tym roku katolicy 
w  czechach uroczyście świę
tują 1100. rocznicę mę
czeńskiej śmierci św. lud
miły (ur.  ok.  860 r.) – babki 
i  wychowawczyni świętego 
czeskiego króla wacława. 
główne uroczystości ku czci 
tej pierwszej świętej narodu 
czeskiego, patronki czech, 
odbywają się w  połowie 
września, kiedy przypada jej 
liturgiczne wspomnienie.

Księżna Ludmiła była Ser-
bołużyczanką, oddaną żoną 
i  matką. Po poznaniu św. Me-
todego – arcybiskupa Wiel-
kich Moraw i Panonii, przyjęła 
chrzest święty i wraz z mężem 
Borzywojem I rozpoczęła chry-
stianizację Czech. Wydała na 
świat trzech synów i trzy córki. 
Najbardziej znanymi spośród 
nich byli Spitygniew i  Wraty-
sław, którzy po śmierci Borzy-
woja rządzili krajem.

Dążąc do chrześcijańskiej 
doskonałości, księżna dała się 
poznać jako dobra władczyni, 

wspierająca wszystkich 
biednych i  potrzebują-
cych (nazywano ją „mat-
ką ubogich, nogą kulawych, 
okiem ślepych, pocieszycielką 
sierot i wdów”). Przeżyła zarów-
no męża, jak i obu synów. Jesz-
cze przed śmiercią Wratysława 
(w  921 r.) zajęła się wychowa-
niem i  wykształceniem jego 
syna Wacława. Przyszły świę-
ty stał się jej jedyną pociechą 
i  podporą. Władza podzielona 
została pomiędzy Ludmiłę a  jej 
synową Drahomirę ze Stodor. Ta 
ostatnia – jako regentka – miała 
zastępować Wacława do chwili 
osiągnięcia przezeń odpowied-
niego do rządzenia wieku. 

Mimo starań ze strony Wra-
tysława Drahomira pozostała 
poganką i po jego śmierci sta-
nęła na czele pogańskiej rebe-
lii. Co więcej, nie chcąc dzielić 
się władzą i  mając inne zapa-
trywania polityczne, nasłała na 
swoją teściową dwóch rycerzy, 
którzy udusili ją na zamku Tetin 
15 września 921 r. 

Święty Jan paweł ii został oficjal
nym patronem powiatu tatrzańskiego, 
a  królowa podhala matka Boża ludź
mierska zostanie najprawdopodob
niej patronką powiatu nowotarskiego. 
w tym drugim przypadku decyzja rad
nych powiatowych musi zostać jeszcze 
zatwierdzona przez stolicę apostolską.

Jan Paweł ii i Ludźmierska gaździna
„Będzie naturalną koleją rzeczy, 

jeśli Ta, która przez sześć wieków mi-
łośnie opiekuje się Podhalem, zosta-
nie wybrana i ogłoszona Patronką Po-
wiatu, który zrzesza górali” – czytamy 
w  rezolucji samorządowców powiatu 
nowotarskiego. Nowotarżanie marzą 
również o  tym, by Stolica Apostolska 

małą statuetkę maryi, 
różaniec i  proporzec ka
tolickiego stowarzyszenia 
arunachal pradesh wniósł 
na najwyższy szczyt świata 
młody, 24letni hinduski ka
tolik abraham Tagit sorang. 
stało się to 31 maja 2021 r. 
o  godzinie 8.45, w  święto... 
nawiedzenia najświętszej 
maryi panny. 

Podkreślający swą miłość 
do towarzyszącej mu na każ-
dej wyprawie Najświętszej 
Panienki Abraham – lider ka-
tolickiej młodzieży, współpra-
cownik salezjanów i  członek 
Stowarzyszenia Katolickiego 
Arunachal Pradesh (AAPCA) 
– należy do parafii Santa María 
w Itanagarze, mieście leżącym 
u stóp Himalajów. Wywodzi się 
z rodziny baptystów, ale uczył 
się w  katolickich przedszkolu 
i szkołach i w 2000 r. został ka-
tolikiem. Wejściem na Everest 
– z pomocą Boga, Matki Bożej, 

swojej wspólnoty, przyjaciół 
i dobrodziejów – młody hima-
laista spełnił swoje największe 
marzenie.

Jak wyznał Abraham sa-
lezjańskiej agencji prasowej, 
pogoda z  początku mu nie 
sprzyjała, z powodu zbyt duże-
go ryzyka większość wspina-
czy zrezygnowała, on jednak 
nie dał za wygraną. Zwrócił 
się o pomoc do samego Boga 
– zaczął się modlić, odma-
wiać różaniec, czytać Biblię 
– i 29 maja pogoda poprawiła 
się na tyle, że 31 maja dał radę 
dotrzeć na szczyt. Dzięki swo-
jemu wyczynowi Sorang stał 
się wzorem i inspiracją dla wie-
lu innych młodych Hindusów. 
Teraz – jak dodał – poprzez po-
sługę Kościołowi chce zdobyć 
„najtrudniejszą górę do zdoby-
cia” – „górę świętości”.

Boży bohaterowie
bezrobotnym i  potrzebującym 
młody proboszcz parafii św. Jana 
Bosko w  Luboniu (diecezja po-
znańska) i  budowniczy tamtej-
szej świątyni, zginął w  niedzielę 
27 lutego 1938 r., kiedy udawał 
się na ambonę, by odczytać 
Ewangelię w  trakcie celebro-
wania przedpołudniowej Mszy 
Świętej dla dzieci. Zastrzelił go 
„dla idei” i  w  imię... „wolności” 
47-letni Wawrzyniec Nowak 
– mieszkaniec Lubonia należący 
do Wydziału Wojskowego Ko-
munistycznej Partii Polski. 

aposTołka miłoŚci 
Boga i Bliźniego

Z a k o ń c z y ł 
się już diece-
zjalny etap 
procesu be-
atyf ik ac yjne -
go służebnicy 

Bożej s. Roberty Zofii Babiak 
(1905-1945) ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej w Starej Wsi. Ta prosta 
dziewczyna spod Przemyśla 
wychowywała się w  miesza-

nej rzymsko-greckokatolickiej 
wielodzietnej rodzinie i od naj-
młodszych lat czuła powołanie 
zakonne. Jako jedenastolatka 
została cudownie uzdrowiona 
za przyczyną Matki Bożej i  od-
tąd jej stosunek do Matki Bożej 
„zacieśnił się” – jak wspominała 
w  Autobiografii – „nierozerwal-
nymi węzłami miłości”. 

Po wstąpieniu do zgroma-
dzenia służebniczek starowiej-
skich (w  1929 r.) przez 14 lat 
z  heroiczną cierpliwością zno-
siła postępującą chorobę, a Pan 
Bóg obdarował ją łaską głębo-
kiej kontemplacji, mistycznego 
doświadczania Jego obecności 
i  otrzymywania „poznań” doty-
czących tajemnic wiary. Dozna-
wała objawień, słyszała słowa 
Pana Jezusa, Matki Bożej, anio-
łów; dręczył ją Szatan. W 1941 r. 
mistycznie zjednoczyła się z Bo-
giem. Wiodące miejsce w  jej 
przeżyciach duchowych zajmo-
wała tajemnica Trójcy Świętej, 
przeżywana głównie poprzez 
życie Eucharystią. Zakonnica 
otrzymała posłannictwo przy-
pomnienia, że odnowa świata 
może się dokonać tylko przez 
wierność w  wypełnianiu przy-
kazania miłości Boga i  bliźnie-
go, a swoje mistyczne przeżycia 
i otrzymywane przesłania opisa-
ła w  Dzienniku duchowym. Tam 

też zapisała m.in. modlitwę na-
zwaną później „koronką miłości”.

BohaTer BiTwy  
pod legnicą

Dopiero na 
samym począt-
ku drogi pro-
wadzącej ku 
beatyfikacji jest 
sługa Boży pia-

stowski książę Henryk II Pobożny 
– syn św. Jadwigi Śląskiej i Hen-
ryka Brodatego, mąż Anny Prze-
myślidki, córki króla Czech, ojciec 
jedenaściorga (!) dzieci – który 
zginął za wiarę i w obronie swe-
go ludu, zabity w  1241 r. przez 
Mongołów w  bitwie pod Legni-
cą. Choć to postać sprzed wie-
lu wieków, jego głęboka wiara 
i bohaterska postawa mogą być 
inspiracją i przykładem także dla 
nas katolików żyjących w równie 
trudnych czasach. Jego proces 
zainicjowany został 5  czerwca 
br. w diecezji legnickiej.

więcej informacji 
o wspomnianych sługach 

Bożych znajdziesz na 
stronach:

www.honoratki.pl;  
ksiadzstreich.org;  

www.sluzebniczkinmp.pl; 
dlp90.pl (mat. dotyczące 

henryka pobożnego)

igrzyska olimpijskie 
w  Tokio już za nami. dla 
wielu sportowców stały się 
okazją do mniej lub bardziej 
otwartego przyznania się do 
swojej wiary w  Boga i  wyra
żenia przekonania, że bez 
Jego pomocy ich sukcesy nie 
byłyby możliwe.

Świeckie światowe agen-
cje medialne „zszokowała” 
zwłaszcza 20-letnia Hidilyn Diaz 
–  zdobywczyni złotego medalu 
w podnoszeniu ciężarów, pierw-
szego złotego medalu olimpij-
skiego w historii Filipin. Głęboko 
wierząca filipińska sztangistka 
podczas ceremonii dekoracji 
wzniosła palec ku niebu, po-
zowała do zdjęć ze złotym 
medalem oraz... Cudow-
nym Medalikiem 
na szyi i  wy-
znała, że swój 
wielki sukces 
z a w d z i ę c z a 
wstawiennic-
twu Matki Bo-
żej i  pomocy 
Pana Jezusa. 

Na kolana upa-
dła i wzrok do nieba 
wzniosła także inna 
sztangistka: Ekwador-
ka, 23-letnia Neisi Da-
jomes, zdobywczyni 
złotego medalu w  wyższej ka-
tegorii wagowej. W  wywiadach 
wyznała, że „ten medal jest dzię-
ki Bogu”. Mówiła też o  próbie, 
której poddał ją Bóg – śmierci jej 
najbliższych: matki i brata.

Znaczenie wiary i  modli-
twy (która oprócz duchowych 
owoców przynosi również pro-
fity natury mentalnej w posta-
ci skupienia czy uspokojenia) 
i swoje zawierzenie Maryi pod-
kreśla zawsze w swoich wywia-
dach 24-letnia amerykańska 
pływaczka Katie Ledecky, która 
dołożyła do swego niezwykle 
bogatego sportowego dorob-

ku dwa złote i  dwa srebrne 
medale. Dumę z  jej osiągnięć 
w  wypowiedziach dla CNA 
wyrazili m.in. katolicka szkoła, 
do której uczęszczała Stone 
Ridge School of the Sacred 
Heart w  Bethesda i  proboszcz 
parafii pw. Małego Kwiatka 
w  Bethesda ks. Peter J. Vaghi.

Uczennicą katolickiej szko-
ły była także złota medalist-
ka w  biegu na 400 m przez 
płotki, rekordzistka świata, 
22-letnia Amerykanka Sydney 
 McLaughlin, a na warszawskim 
Uniwersytecie Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego studiuje nasz 
złoty medalista w  sztafecie 

mieszanej 4x400 m, biegacz 
Dariusz Kowaluk.

Związków ze swą ka-
tolicką wiarą nie 

ukrywa także 
osiemnasto-
letnia amery-
kańska gim-

nastyczka 
Grace Ann 

McCallum, zdo-
bywczyni – wraz 

z drużyną – srebrne-
go medalu olimpij-
skiego. Grace razem 

z  rodzicami i  pięcior-
giem rodzeństwa nale-
ży do parafii pw. św. Elż-

biety Anny Seton, znajdującej 
się w  Isanti (stan Minnesota). 
Grace wiele zawdzięcza modli-
twie, uczęszczaniu do kościoła 
i  – jak w  2019 r. w  wywiadzie 
dla katolickiego czasopisma 
„Central Minnesota Catholic” 
wyznała jej matka Sandy – po-
dróżuje wszędzie z  różańcem 
i  krzyżem, który należał do jej 
babci. Sandy McCallum opo-
wiedziała tam też o  innym 
medalu zdobytym przez jej 
córkę dzięki modlitwom za 
wstawiennictwem św. Filome-
ny, której imię Grace wybrała 
sobie podczas bierzmowania.

Ludmiłę pochowano po-
śpiesznie pod zamkowym mu-
rem i wkrótce na tym miejscu za-
częły się dziać cuda. Zaniepoko-
jona nimi – odsunięta już wtedy 
od władzy i skazana na wygnanie 
– Drahomira kazała wybudować 
na grobie Ludmiły kościół i po to, 
aby dziejące się cuda przypisy-
wano komu innemu, poświęciła 
go św. Michałowi Archaniołowi. 
W  925 r. młody książę Wacław 
przeniósł, zachowane w cudow-
ny sposób od rozkładu, szczątki 
swej pobożnej babki do kościoła 
św. Jerzego na praskich Hradcza-
nach. Również tam zaczęły się 
dziać cuda – z grobu wydobywał 
się cudowny zapach, a miejsce to 
otaczała niezwykła światłość.

Ludmiła jest patronką 
Czech, nawróconych, wdów, 
wzywa się jej wstawiennictwa 
w przypadkach trudności w po-
rozumieniu pomiędzy zięciem/
synową a teściem/teściową.

Rok św. Ludmiły
Zamordowanie św. Ludmiły z czeskiej Kroniki Dalimila
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Matka Boża  
na evereście

ustanowiła osobne święto Matki Bożej 
Ludźmierskiej Królowej Podhala (swo-
je osobne święta mają już m.in. Mat-
ka Boża Częstochowska, Piekarska, 
Gietrzwałdzka, Licheńska, Kodeńska, 
Świętogórska, Świętolipska czy Kalwa-
ryjska).

Boże igrzyska 
 czyli talenty na medale przekute
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Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie, Wikimedia Commons, CC 0

fot. Xinhua/EastNews

fot. M. Pabis

Bitwa pod Chocimiem, mal. Józef Brandt 

hidilyn 
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ewangelia  
wg św. marka 9,3843.45.4748

apostoł Jan rzekł do Jezusa: «nauczycielu, 
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 

w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy 
mu, bo nie chodził z nami». lecz Jezus odrzekł:  

«nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda 
w imię moje,  nie będzie mógł zaraz źle mówić 

o mnie. kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten 
jest z nami». kto wam poda kubek wody do picia, 

dlatego że należycie do chrystusa, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. a kto 
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 

małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać 
kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli 

twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, 
odetnij ją; i jeśli twoja noga jest dla ciebie 

powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
chromym wejść do życia. Jeśli twoje oko jest dla 

ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla 
ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż 

z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła,  
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie.

Rozmowa Jana z Jezusem jest dla nas niezwykle cen-
na. Cenna i pouczająca, bowiem i nam czasem zdarza 
się powielać sposób myślenia apostołów, a co za tym 

idzie, dokonywać różnego rodzaju ocen. Nie byłoby w tym 
może nic złego, gdybyśmy w  tym ocenianiu innych kie-
rowali się przede wszystkim miłością. Z tym jednak bywa 
różnie. Za naszą oceną – dokonywaną przede wszystkim 
na podstawie zewnętrznych obserwacji – idzie zwykle 
tzw.  szufladkowanie osób i  przyklejanie różnego rodzaju 
łatek. Nieraz także łatki złego katolika. Tymczasem przecież 
to, co widać, wcale nie jest ani jedynym, ani najważniej-
szym kryterium. Jak mówił Mały Książę: „Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu”. 

Jezus naucza nas, że drzewo poznaje się po owocach. 
I my również te owoce winniśmy u innych dostrzegać. Nie 
wolno jednak zapominać o tym, że dobre owoce wcale nie 
muszą pojawiać się od razu. Znamy historię ewangelicznej 
figi, którą ogrodnik dłużej nawoził i okopywał, bo potrze-
bowała ona więcej czasu niż inne drzewa, by zaowocować. 
Z człowiekiem dzieje się tak samo – nieraz na dobre owoce 
trzeba po prostu poczekać. 

Patrząc dziś na życie wielu naszych sióstr i braci, moż-
na rzeczywiście dojść do wniosku, że ,,nie chodzą z nami”. 
Wielu już przecież nie praktykuje, nie korzysta z sakramen-
tów, nie żyje Ewangelią. Pokusa takiej oceny może być bar-
dzo silna, ale czy my naprawdę wiemy, co dzieje się w ser-
cu takiego człowieka? Skąd możemy mieć pewność, że ten 
,,nie chodzący z  nami” nie toczy wewnątrz siebie jakiejś 
walki właśnie o to, by od Ewangelii zupełnie nie odpaść, by 
stawać się coraz bardziej wierzącym, coraz bardziej Jezuso-
wym? Nieraz może być tak, że nawet te jego małe osobiste 
zwycięstwa są także jego osobistymi cudami. Nikt, kto czy-
ni cuda w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie 
(Mk 9,38).

To wszystko jest zawsze jakąś wielką tajemnicą Pana 
Boga i  konkretnego człowieka. Tajemnicą, która z  naszej 
strony domaga się szacunku i delikatności. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Beatyfikacja, 
beatyfika-
cja i  po 

beatyfikacji. 
Tak można 
–  parafrazując 
popularny ko-
mentarz do-
tyczący Świąt 
– opisać nasze 
przygotowa-
nia do 12 września, do wielkiej uroczystości 
radości z  bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej 
i  bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Biografie 
tych dwojga już niebawem pojawią się na 
wyprzedażach, w  promocyjnej cenie. Z  wi-
zji i  fonii znikną programy im poświęcone. 
A  przecież to dopiero początek! Modlitwa 
za ich wstawiennictwem to jedno, ale od-
krywanie ich życia to równie ważna sprawa. 
Nie chodzi o daty, dokumenty, ale o człowie-
ka. Często największym wyzwaniem społe-
czeństwa smartfonów, w  którym człowiek 
sprawdza, ile osób skomentowało jego zdję-
cie na portalach społecznościowych, w któ-
rym dzielimy się wspomnieniami z wakacji, 
chcemy imponować i  być podziwianymi, 
jest bycie wolnym. Odkrywając kard. Wy-
szyńskiego, ilość sporów, jakie musiał pro-
wadzić, kłamstw krążących na jego temat, 
niezrozumienia, z  jakim się spotykał, kon-
fliktów rozniecanych sztucznie przez komu-
nistyczną władzę, zastanawiałam się, jak on 
mógł spokojnie spać? Jak mógł zachować 
spokój? Odpowiedź wydaje się dość banal-
na. Był wolnym człowiekiem. Jak sam pisał, 
komuniści nie mogli zmusić go, by ich nie-
nawidził. Ta wolność to więcej niż hasło. To 
spokojny sen. Brak rozważań, co ktoś sobie 
pomyśli, jak oceni, co powie. To niezależność 
i wolność, której wszyscy pragniemy. I to jest 
czas, by o taką „wyszyńską” wolność w na-
szym życiu zawalczyć. 

weronika 
kostrzewa
radio plus

fot. arch. W. Kostrzewy

Wiemy dobrze, jak ważne jest wy-
chowanie i  wysiłek wkładany 
w  kształtowanie nowego po-

kolenia. Często spotykamy się jednak 
z  określeniem, niestety w  negatywnym 
znaczeniu: „Jaki ojciec, taki syn”, w  kon-
tekście źle zachowującego się młodego 
człowieka. Znając postępowanie i życio-
rys ojca, może być w tym sporo prawdy, 
ale musimy także wziąć pod uwagę, że 
może to oznaczać coś zupełnie przeciw-
nego. „Jaki ojciec, taki syn” to z pewnoś-
cią też owoc wysiłku wychowawczego 
rodzica, przykładu towarzyszenia ojca 
synowi. W tym z pewnością jest przeka-

zanie wartości i  postaw, które później 
będą określały młodego człowieka jako 
wartościowego, pracowitego, odpowie-
dzialnego, z  szacunkiem i  z  godnością 
odnoszącego się do kobiet, jak również 
do osób słabszych. „Jaki ojciec, taki syn” 
– obaj gotowi podjąć trud, aby zacho-
wać to, co dobre, i  nie iść na skróty, po 
trupach. Bo czyż do tego nie prowa-
dzi postawa mężczyzn, którzy w  imię 
wygodnictwa i  rozwoju swojej kariery 
zgadzają się na śmierć swojego niena-
rodzonego potomstwa? Ojcostwo to nie 
tylko kwestia fizycznego przekazania 
życia, lecz także duchowości, dlatego ja 

sam jako kapłan czuję się nie tylko oj-
cem tych uratowanych od aborcji dzieci, 
które dzięki działaniom Fundacji Małych 
Stópek zostały ocalone od zagłady. Mam 
świadomość odpowiedzialności za swo-
je słowa i czyny, które w jakimś stopniu 
mają wpływ na otaczające mnie osoby. 
Występuję przecież nie tylko w  imieniu 
Kościoła, lecz także, na co szczególnie 
zwracam uwagę, używam funkcji pro-
rockiej, do której zostałem namaszczony 
w  dniu święceń. Tam, gdzie moje sło-
wa i  czyny nie są od Kościoła i od Pana 
Boga, należy się moje „przepraszam”, co 
polecam i innym księżom, którzy, jak mi 

się wydaje, w  sposób nieodpowiedzial-
ny używają swojej funkcji kapłańskiej. 
Wówczas nie wychowują swoimi słowa-
mi i czynami do tego, co ojciec powinien 
przekazać swoim dzieciom.

Jaki ojciec, taki syn
        ks. Tomasz kancelarczyk
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Chrystus naucza apostołów, mal. Duccio di Buoninsegna

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

Ralph Martin

Kościół w kryzysie
Ścieżki wyjścia
Ralph Martin ujawnia pogłębiający się 
kryzys prawdy oraz szkodliwe trendy 
w nauczaniu i kaznodziejstwie katolic-
kim, które w połączeniu z atakami ze 
strony laickiego społeczeństwa zagra-
żają misji i życiu Kościoła katolickiego. 
Kościół stoi dziś w obliczu gigantycznych 
zagrożeń z zewnątrz i od wewnątrz. 
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 528, miękka

KOD: 642831

abp Fulton J. Sheen

W pełni czasu
Autor wprowadza nas w zagadnienia 
ofi ary, solidarności, modlitwy, opusz-
czenia, pustki i pełni, roli Maryi w życiu 
Kościoła, a także zadośćuczynienia, 
wyzwolenia, służby i uświęcenia. Stawia 
przed nami duchowe wyzwania, ale tak-
że podnosi, napełnia duchem i wzmac-
nia w chrześcijańskiej wierze.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 160, miękka

KOD: 643715

ks. prof. Edward Staniek

Oko w oko ze złem
Ks. Staniek ukazuje Jezusa, który prze-
chodzi przez labirynt zła i wyznacza nam 
drogę. Jezus spojrzał złu w oczy. Zniósł 
wszystkie zabiegi zła zmierzające do zga-
szenia Jego wzroku. Trzeba za Nim wę-
drować krok po kroku, by poznać wszyst-
kie zakamarki owego labiryntu. Szatan 
bowiem nadal działa na tej ziemi…
RAFAEL, 14×20, s. 144, zintegrowana

KOD: 560901

o. Gabriel Bartoszewski

Kronika beatyfi kacji 
Prymasa Wyszyńskiego
Wyjątkowy album prezentuje postać 
Prymasa Tysiąclecia. Opowieść o jego 
życiu kończy relacja z uroczystości be-
atyfi kacyjnych. Bogactwo ilustracji obej-
muje zarówno materiały archiwalne, jak 
i współczesny obraz miejsc związanych 
z osobą kard. Wyszyńskiego. Całość uzu-
pełnia starannie opracowane kalenda-
rium jego życia.
RAFAEL, 20×29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier

KOD: 560925

AD 2022 ze świętym 
papieżem Janem 
Pawłem II
Terminarz i agenda biblijna
Słowa Jana Pawła II na każdy dzień roku 
2022! Terminarz zawiera: teksty Ewangelii 
na wszystkie dni roku, codzienny ko-
mentarz św. Jana Pawła II do Ewangelii, 
każdy dzień roku na osobnej stronie, 
miejsce na notatki, obszerny, praktyczny 
informator.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 400, twarda ze 
wstążką

KOD: 642596

Henryk VIII, król Anglii

Obrona siedmiu 
sakramentów
Książka, która wielu wprawi w zdumie-
nie! Oto król Anglii Henryk VIII, przyszły 
heretyk i sprawca rozłamu w Kościele, 
zgorszony herezją Marcina Lutra, staje 
w obronie katolickiej ortodoksji! I czy-
ni to przekonująco i kompetentnie. 
Wydanie opatrzone komentarzem kard. 
Gerharda Müllera i bpa Athanasiusa 
Schneidera.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 240, miękka

KOD: 643678

Przesyłka gratis już od 120 zł!
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39,90
59,90 zł

19,90
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Kto nie jest 
przeciwko nam,  
ten jest z nami
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                                 odpowiedzi na pytania czytelników

zakony świec-
kie to sto-

w a r z y s z e n i a 
zrzeszające męż-

czyzn i  kobiety, osoby w różnym wieku, 
pozostające w  stanie wolnym lub mał-
żonków. Ich członkowie, żyjąc w  świecie, 
uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu ży-
cia konsekrowanego i pod kierownictwem 
tegoż zakonu prowadzą życie apostolskie 
i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości. 
Świeccy członkowie zakonów nie tylko 
uczestniczą w  dobrach duchowych zako-
nu, ale jednocześnie je pomnażają przez 
modlitwy, ofiary i uczynki miłosierdzia. Dla 
rozróżnienia między pierwszym zakonem 
(męskim) oraz drugim (żeńskim), „świeckie 
zakony” są nazywane trzecim zakonem, 
a ich członkowie tercjarzami. Są wśród nich 
m.in: augustianie, dominikanie, franciszka-
nie, karmelici, karmelici bosi, oblaci św. Be-
nedykta, premonstratensi, serwici czy try-
nitarze.
Dziś odchodzi się od rozumienia tercjar-
stwa jako „życia zakonnego poza mura-
mi klasztoru” i  mocno podkreśla się jego 
świecki charakter ze wszystkimi konse-
kwencjami, jakie to niesie w  duchowości, 
organizacji i  oznakach zewnętrznej przy-

należności. Uczestnictwo w  charyzmacie 
instytutu zakonnego to specyficzny ele-
ment, który wyróżnia tercjarzy spośród in-
nych stowarzyszeń świeckich. Wyciska ono 
na tercjarzach szczególne znamię na spo-
sobie reprezentowania Boga, mówienia 
i  obcowania z  Nim, naśladowania Jezusa 
i podejmowania dzieł apostolstwa. Szcze-
gólnie ważną rolę odgrywa tu duchowość 
założyciela instytutu zakonnego, którego 
reprezentują i są dopełnieniem tercjarze.
Najliczniejszą grupę wśród tercjarzy 
stanowią franciszkanie. Tercjarze nie 
noszą habitów, a  jedynym widocznym 
znakiem ich przynależności do FZŚ jest 
zawołanie „Pokój i Dobro” oraz znaczek 
w  kształcie greckiej litery Tau, którą 
podpisywał się św. Franciszek – przy-
pominała mu ona Krzyż. Reguła życia 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
(FZŚ) jest następująca: zachowywać 
Ewangelię Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, naśladując św. Franciszka z  Asy-
żu, dla którego Chrystus był natchnie-
niem i centrum życia w odniesieniu do 
Boga i  ludzi. Reguła, styl życia i  słowa 
św. Franciszka powodują, że ludzie się 
przemieniają i  rozwijają świętość, do 
której zostali wezwani przez chrzest. 

Trzecie zakony
Franciszkanie świeccy są ponadto zobo-
wiązani do częstego czytania Ewangelii, 
przechodząc od Ewangelii do życia i od 
życia do Ewangelii. Tercjarze oprócz pie-
lęgnowania ducha modlitwy oraz życia 
sakramentalnego uczestniczą w spotka-
niach, rekolekcjach, dniach skupienia, 
pielgrzymkach oraz innych formach do-
skonalenia duchowego. Reguła ponad-
to kładzie ogromny nacisk na apostolat: 
słowa, dobrego przykładu, pełnienia 
dzieł miłosierdzia, budowanie świata 
bardziej braterskiego i ewangelicznego. 
Podobnie jak ich założyciel, jego świec-
cy naśladowcy starają się prowadzić 
życie zgodne z  zatwierdzoną prawnie 
Regułą, będąc równocześnie w  łączno-
ści z Kościołem katolickim w posłuszeń-
stwie Ojcu Świętemu i hierarchii kościel-
nej. Współcześni tercjarze zajmują się 
klasyczną działalnością charytatywną. 
Zakładają i  prowadzą stowarzyszenia 
humanitarne, jadłodajnie, schroniska 
dla bezdomnych. Niosą pomoc w  do-
kształcaniu, kursach zawodowych dla 
bezrobotnych, pracują w  hospicjach, 
pomagają chorym, upowszechniają pra-
sę katolicką i wydają pisma formacyjne. 

Ks. Leszek Smoliński

czym są w koŚciele 
Trzecie zakony? 

 

Franciszek Regis przybył tam 
kilka dni wcześniej, by odwie-

dzić mieszkańców, zadbać o  ich 
potrzeby doczesne, a  przede 
wszystkim, by głosić im Dobrą 
Nowinę i przez sakramenty przy-
gotować ich do Bożego Naro-
dzenia. W  drodze zgubił ścieżkę 
i spędził noc w szałasie dla paste-
rzy, przez co nabawił się zapale-
nia płuc. Mimo to, nie zważając 
na wyczerpanie i  chorobę, od 
razu zabrał się do pracy, jak miał 
w zwyczaju. Jednak Pan, któremu 
tak wytrwale i  z  tak wielkim od-
daniem służył, niebawem zabrał 
go do siebie. W jego ostatniej po-
dróży misyjnej towarzyszył mu 
inny jezuita, brat Claude Bideau. 
On też czuwał przy Franciszku, 
gdy ten był już na łożu śmierci.

uczeń Św. ignacego 
loyoli

Jan Franciszek Regis (nazy-
wany krócej Franciszkiem Regi-
sem albo po prostu Regisem) 
przyszedł na świat zaledwie 
43  lata wcześniej na południu 
Francji, nieopodal Narbonne. Od 
najmłodszych lat odznaczał się 
wielką pobożnością. W  wieku 
19 lat wstąpił do jezuitów w Tu-
luzie. Przez lata nauki i formacji 
zakonnej, a  także po przyjęciu 
święceń kapłańskich w  1630  r., 
marzył o wyjeździe na misje do 
Kanady. Jednak generał zakonu 
zmienił jego plany: „Twoją Kana-
dą będzie Vivarais” (jeden z his-
torycznych regionów Francji, 
odpowiadający terytorium de-
partamentu  Ardèche na połu-
dniowym wschodzie kraju). Jan 
Franciszek najpierw przez kilka 
lat nauczał w  kolegiach jezu-
ickich w: Pamiers, Montpellier, 
 Sommières i Le Puy en Velay. To 
w  tym ostatnim mieście szcze-
gólnie rozwinął swą działalność, 
a jej ślady są widoczne do dziś.

„roBoTnik BożeJ 
opaTrznoŚci”

Był co prawda wysokie-
go wzrostu (mierzył ponad 
190  cm), ale wątłego zdrowia; 
tym bardziej, że ciepły, połu-
dniowy klimat jego rodzinnych 
stron przyszło mu zamienić na 
ostry, chłodny i wilgotny klimat 
Masywu Centralnego. Cierpiał 
na chroniczne zapalenie oskrze-
li, nierzadko odmrażał sobie 
ręce, bo nigdy nie nosił rękawic. 
Cały swój czas poświęcał albo 
na modlitwę, albo na działal-
ność apostolską i charytatywną. 
„Wszystkim ukazywał swą jasną 
twarz, a w obejściu był tak we-
soły, tak uśmiechnięty, tak bli-
ski” – zeznał jeden ze świadków 
na procesie kanonizacyjnym.

Jego najważniejszą troską, 
podobnie jak później św. Pro-
boszcza z  Ars, było zbawienie 
dusz. Słynął z wielkiej delikatno-
ści i łagodności. W do-
datku mówił językiem, 
którym posługiwała 
się tamtejsza ludność 
(langue d’oc). Choć 
jego pierwszym i naj-
ważniejszym celem 
było doprowadzenie 
jak największej liczby 
współczesnych mu lu-
dzi do bram nieba, to 
przecież zaczynał za-
wsze od zaspokojenia 
– na ile to było moż-
liwe – doczesnych 
potrzeb ludzi, do któ-
rych został posłany. 
Uważał, że nie sposób 
głosić prawd wiary, 
nie zatroszczywszy się 
wcześniej o  potrzeby 
najbiedniejszych.

Będąc w  Le Puy, 
otoczył opieką nie 
tylko mieszkańców 
miasta, lecz także po-
prosił przełożonych 
o pozwolenie na uda-
nie się z  misją gło-
szenia Ewangelii na 

tereny wiejskie, często trudno 
dostępne i zaniedbane tak pod 
względem materialnym, jak 
i  duchowym. Sto lat po refor-
macji na terenach tych miesz-
kali liczni kalwiniści, a  katolicy 
byli nierzadko od dawna pozba-
wieni pomocy duszpasterskiej, 
nauczania religii i  regularnego 
dostępu do sakramentów.

Uzyskawszy zgodę, Frani-
czek Regis lato spędzał w mieś-
cie, a zimę na podróżach misyj-
nych, nazywanych przez niektó-
rych „wewnętrznymi”. Zauważył 
bowiem, że zimą, gdy rytm 
pracy na roli nie jest tak wyma-
gający jak o innych porach roku, 
mieszkańcy wsi, zwłaszcza męż-
czyźni, mają więcej czasu i są le-
piej dysponowani na wysłucha-
nie i przyjęcie nauki Chrystusa.

Zaczął przemierzać bardzo 
wówczas niegościnne i  niebez-
pieczne zimą tereny regionów 

ność i  godną podziwu cierpli-
wość tego świętego męża. Po-
dziwiałam jego umiarkowanie. 
[Nie wypowiedział] żadnego 
słowa, które mogłoby zranić czy 
upokorzyć moją pychę. Słuchał 
mnie z  zadziwiającą dla mnie 
samej dobrocią. Zadowalał się 
łagodnym uśmiechem, gdy słu-
chał, jak bronię mych błędów 
z wielką żarliwością i uporem”.

A w mieście? Odwiedzał nę-
dzarzy, nie wahał się pielęgno-
wać chorych, do których już nikt 
nie przychodził ze wstrętu przed 
smrodem, jaki się wokół nich 
roztaczał albo przed zarażeniem 
w  czasach epidemii. Bodaj jako 
pierwszy wymyślił i  zorganizo-
wał kuchnię dla ubogich (Œu-
vre du Bouillon): gdy zauważył, 
że niektórym brakuje żywności 
i  cierpią głód, zebrał wokół sie-
bie grupę dobrodziejów i  po-
prosił ich, aby o  każdej porze 
była gotowa ciepła strawa dla 
potrzebujących, przygotowywa-
na kolejno w jednym z domów.

Nie bał się też bronić przed 
sądem w  Tuluzie koronczarek 
z  Le Puy przed niekorzystnymi 
dla nich i  mogącymi pozba-
wić ich często jedynego źródła 
utrzymania rozporządzeniami 
władz. Nie był ślepy na tragiczny 
los kobiet zmuszonych do pro-
stytucji, pomagał im i chronił je 
jak mógł. Utworzył schronisko 
dla dziewcząt, czym rozzłościł 
sutenerów do tego stopnia, że 
nie zawahali się go poturbować. 
Żadna forma biedy czy słabości 
nie uchodziła jego uwagi: tak-
że sieroty i  więźniowie (którzy 
w  tamtych czasach musieli ży-

„ach, Bracie, widzę, Jak nasz pan i naJŚwięTsza maryJa pan-
na oTwieraJą przede mną Bramy raJu”. To Były osTaTnie 
słowa Jana franciszka regisa. francuski JezuiTa zmarł 
z wycieńczenia 31 grudnia 1640 r. w  lalouVesc, małeJ, ni-
komu wówczas nieznaneJ mieJscowoŚci w  górzysTym re-
Jonie wschodnieJ częŚci masywu cenTralnego we francJi. 

i jego sanktuarium w Lalouvesc
Święty Jan Franciszek Regis

wić się własnym sumptem) ko-
rzystali z jego szczodrej opieki.

paTron doBreJ Śmierci
W  połowie grudnia 1640  r. 

Franciszek Regis wrócił na krót-
ko do Le Puy, do swej nieogrze-
wanej celi, „aby przygotować się 
do dobrej śmierci”. To zapewne 
wtedy uporządkował swoje rze-
czy i  zniszczył swoje rękopisy 
– dlatego, niestety, nie dyspo-
nujemy dziś żadnymi notatkami 
do kazań czy innymi osobistymi 
zapiskami.

Przyszły święty został po-
chowany tam, gdzie odszedł do 
Pana, w Lalouvesc. Do jego gro-
bu szybko zaczęli ściągać piel-
grzymi.

Działalności św. Franciszka 
Regisa towarzyszyły cuda, któ-
rych wciąż dokonuje. Gdy rozpo-
częły się przygotowania do jego 
beatyfikacji, 35 lat po śmierci, 
zgodnie z  zaleceniami Soboru 
Trydenckiego, przy jego grobie 
naliczono 95 kul, 100 świec, wy-
konane z wosku ex-voto w kształ-
cie rąk, nóg, ramion, 5 srebrnych 
serc, 12 obrazów. Tyle oznak 
wdzięczności za uzdrowienia 
cielesne i duchowe.

Jego kult rozwijał się szybko. 
W XIX w. wzniesiono tam bazyli-
kę, dokąd z krypty przeniesiono 
ciało Świętego. Jej architektura 
przypomina bazyliki w  Ars i  na 
wzgórzu Fourvière w  Lyonie 
–  zaprojektował je bowiem ten 
sam architekt Pierre Bossan.

Spoczywa w  niej także cia-
ło żyjącej w  XIX w. św. Teresy 
 Couderc, nierozerwalnie związa-
nej z kultem św. Jana Franciszka 

Regisa, założycielki Zgromadze-
nia Sióstr Najświętszej Maryi 
Panny z  Wieczernika. Wspomi-
namy o  niej w  tym miejscu, by 
jeszcze mocniej zachęcić do 
pielgrzymowania do Lalouvesc, 

Velay i  Vivarais. Groziły mu nie 
tylko śnieg i  mróz, lecz także 
bandyci i  rabusie, nierzadko 
spotykał się z kpinami i wrogoś-
cią. Jednak zupełnie nie zwa-
żając na te przeciwności, szedł 
tam, gdzie – jak mniemał – po-
trzeba nieść otuchę, pomoc 
materialną i  duchową. Szybko 
zyskał sobie sławę gorliwego 
apostoła: gdy przybywał do 
jakiejś wioski, nie zatrzymując 
się nigdzie, swe kroki kierował 
od razu do kościoła, a  ten wy-
pełniał się szczelnie wiernymi, 
podobno aż po strych. Gdy zaś 
zdarzało się zastać drzwi do 
kościoła zamknięte, modlił się 
przed nimi długo, nieraz całą 
noc. Słuchano go z wielką uwa-
gą, miał dar mówienia o  spra-
wach wiary w  sposób prosty, 
potrafił dotrzeć z Dobrą Nowiną 
do serc swoich słuchaczy. Tak 
wspomina go jeden ze świad-

ków na procesie ka-
nonizacyjnym: „Głosił 
Chrystusa mieszkań-
com tych gór, wykła-
dając tajemnice wiary, 
zarówno nieuczonym, 
jak i  wykształconym, 
w stylu i języku pozba-
wionym jakiejkolwiek 
sztuczności i  zupełnie 
zwyczajnym”.

Zależało mu także 
na naprawie obycza-
jów zepsutych latami 
konfliktów na tle re-
ligijnym. Nie unikał 
spotkań i  rozmów 
z  kalwinistami, bo 
gorąco pragnął ich 
powrotu na łono Koś-
cioła: nie prowadził 
jednak z  nimi uczo-
nych dysput; starał 
się raczej przemówić 
do sumień, prowadzić 
dialog, przekonywać. 
Tak mówi o  nim na-
wrócona z kalwinizmu 
Louise de Romezin: 
„[Pamiętam] łagod-

Święty  Janie franciszku regisie,
powierzam Twemu ojcowskiemu i świętemu sercu  

moją wytrwałość i moją śmierć.
spraw, bym w całym swym życiu pozostał wierny Bogu

i by grzech nigdy nie poddał mnie władzy szatana.
uchroń mnie od nagłej i niespodziewanej śmierci.

obym odszedł z tego świata, będąc w całkowitym pokoju 
z Bogiem dzięki łasce Jego sakramentów.

o ojcze umierających,  o patronie dobrej i słodkiej śmierci,
spraw, bym umarł tak jak Ty w ramionach  

Jezusa i maryi. amen.

gdyż św. Teresa Couderc jest 
żywym przykładem heroicznej 
pokory i  pełnego zawierzenia 
się woli Bożej.

Co dziś, w  naszych pełnych 
niepokoju i  niepewności cza-
sach, mógłby powiedzieć nam 
św. Franciszek Regis, niestru-
dzony apostoł i  misjonarz? 
Zapewne jak stary przyjaciel, 
z  prawdziwym zainteresowa-
niem najpierw zapytałby, co 
u nas słychać, czy mamy pracę, 
czy cieszymy się dobrym zdro-
wiem, czy coś nam nie doskwie-
ra. I  czy mógłby nam w  czymś 
pomóc, coś poradzić, może po 
prostu wysłuchać. A  potem 
z  właściwą sobie delikatnością 
zapytałby, czy w  naszych co-
dziennych troskach pamiętamy 
o  Chrystusie, o  tym, że On nas 
kocha, że w  Domu swego Ojca 
przygotował dla nas miejsce 
i czeka tam na nas, i że musimy 
się na to spotkanie przygoto-
wać dobrym życiem. To wszyst-
ko bardzo proste, a przecież tak 
trudne, prawda? Może właśnie 
tego możemy się nauczyć od 
pokornego i  łagodnego Świę-
tego z Lalouvesc: wypływającej 
z wiary troski o  innych, odwagi 

podejmowania z  wyczuciem 
tematów, które wydają się 
nam niełatwe, nazbyt osobi-
ste, „wstydliwe” – rozmawiania 
o tym, co najważniejsze.

modliTwa do 
Św. franciszka regisa

Przez niemal cztery stulecia 
wierni ufnie oddają się opiece 

św. Jana Franciszka Regisa w naj-
różniejszych sytuacjach: proszą 
go o uzdrowienia, o rozpoznanie 
powołania, o  cnoty, o  nawró-
cenie... Jednak szczególne łaski 
wyprasza tym, którzy za jego 
wstawiennictwem proszą Boga 
o potomstwo i dobrą śmierć.

Opracował Piotr Rak
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Bazylika w Lalouvesc

Św. Franciszek Regis, katedra w Le Puy

Relikwiarz  
św. Regisa  

w Lalouvesc

Lalouvesc
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Kościół ze swojej natury jest 
misyjny, tzn. zatroskany 

o  rozszerzanie zbawczej nauki 
Jezusa. Jest to wypełnienie woli 
Ojca, jak i  zbawczego nakazu 
Chrystusa: Idźcie na cały świat 
i  głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i  przyj-
mie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępio-
ny (Mk 16,15-16). 

W czym ma się wyrażać du-
chowość misyjna uczniów Je-
zusa? Chodzi przede wszystkim 
o  życie pełne uległości Ducho-
wi Świętemu. Zatem „winniśmy 
przyzwolić, by On nas kształto-
wał wewnętrznie i  w  ten spo-
sób bardziej upodabniać się do 
Chrystusa. Nie możemy dawać 
świadectwa Chrystusowi, nie 
odzwierciedlając Jego obrazu, 
ożywionego w  nas przez łaskę 
i  działanie Ducha. (...) Istotnym 
rysem duchowości misyjnej 
jest wewnętrzne zjednoczenie 

Żywe świadectwo
z  Chrystusem” (Redemptoris 
missio, 87-88). To zjednoczenie 
z  Bogiem, które aktualizuje się 
w modlitwie, pod wpływem ła-
ski będzie się doskonalić, aby 
osiągnąć swą pełnię w  życiu 
wiecznym. Misjonarz jest rów-
nież człowiekiem miłości, któ-
ry głosi, że każdy jest kochany 
przez Boga i sam może kochać.

„Nie możemy nie mówić 
tego, cośmy widzieli i  słyszeli” 
(Dz 4,20) – głosi tytuł orędzia 
papieża Franciszka na Świa-
towy Dzień Misyjny 2021, ob-
chodzony w przedostatnią nie-
dzielę października. Styl życia 
Apostołów, którzy zostali wy-
brani i posłani przez Jezusa, ma 
stawać się również sposobem 
istnienia współczesnych chrze-
ścijan. Chodzi m.in. o słowa na-
dziei, które budują wspólnotę 
ludzi. „Nasze życie wiary ulega 
osłabieniu, zatraca proroctwo 
i zdolność zdumienia i wdzięcz-

ności w  osobistej izolacji lub 
przez zamykanie się w  małych 
grupach. Ze względu na samą 
swoją dynamikę wymaga ono 
coraz większej otwartości, 
zdolnej, by dotrzeć i  ogarnąć 
wszystkich”. Stąd też papieskie 
stwierdzenie: „Nawet najsłabsi, 
najbardziej ograniczeni i  zra-
nieni mogą być na swój sposób 
[misjonarzami], ponieważ za-
wsze trzeba pozwalać, aby do-
bro było przekazywane, nawet 
jeśli współistnieje z  wieloma 
słabościami” (Christus vivit, 239).

Warto więc wspominać 
„wszystkie osoby, które swoim 
świadectwem życia pomagają 
nam odnowić nasze zobowią-
zanie chrzcielne do bycia hoj-
nymi i  radosnymi apostołami 
Ewangelii”. Dziś również „Jezus 
potrzebuje serc, zdolnych do 
przeżywania powołania jako 
prawdziwej historii miłosnej, 
sprawiającej, że wychodzą na 
obrzeża świata i stają się posłań-
cami i narzędziami współczucia”. 
Chodzi o  centra miast, ale rów-
nież o nasze własne rodziny. 

osoby związane z tą łagiewnicką 
Świątynią, które czują się  
zobowiązane i powołane do tego,  
aby zgodnie ze słowami św. Jana 
pawła ii wielkiego rozniecać 
iskrę Bożej łaski i być świadkami 
miłosierdzia, serdecznie zapraszają 
wszystkich czcicieli Bożego 
miłosierdzia, aby przez kolejne 
miesiące – aż do sierpnia 2022 
roku – rozważać słowa zawarte 
w akcie zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu. ich największym 
pragnieniem jest bowiem to, aby za 
rok, w dwudziestą rocznicę ogłoszenia 
tego aktu, jak najwięcej ludzi na 
całym świecie, patrząc wprost w oczy 
chrystusa miłosiernego, samą 
głębią swych serc i umysłów mogło 
powiedzieć: „Jezu, ufam Tobie!”

Arcybiskup Marek Jędraszewski, 
Metropolita Krakowski

W  imieniu własnym, moich 
współbraci Pallotynów posługu-
jących we Francji oraz członków 
Apostolstwa Miłosierdzia Boże-
go serdecznie dziękuję za zapro-
szenie do włączenia się w obcho-
dy 20-lecia zawierzenia świata 
Bożemu miłosierdziu w  łagiew-
nickim Sanktuarium oraz do du-
chowego przygotowania się do 
tego ważnego wydarzenia. 

Pallotyńska Regia we Francji 
nosi nazwę „Miłosierdzia Boże-
go”, przyjętą na prośbę naszych 
Współbraci powracających po 
wojnie z  obozu koncentracyj-
nego w Dachau. Przeświadczeni 
oni byli, że to właśnie Miłosier-
dzie Boże, a  szczególnie mo-
dlitwa Koronką, uratowała ich 
życie duchowe i fizyczne z obo-
zowego piekła, i ofiarnie szerzyli 
ten kult. 

Dzięki ich inicjatywie od 
1947 roku w Osny pod Paryżem 
nieprzerwanie do dziś święto-
wana jest Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Stąd też rozprowadza-
ne były i są setki tysięcy obraz-
ków, broszur i książek po polsku 
i po francusku. W czerwcu 1956 
roku papież Pius XII pobłogo-
sławił obraz Jezusa Miłosierne-
go, który, także nieprzerwanie, 
czczony jest do dziś w  naszej 
kaplicy. Kontynuujemy rozpro-
wadzanie Dzienniczka Siostry 
Faustyny oraz wydawanie po 
francusku „Apostoła Miłosier-
dzia Bożego”.

Ks. Krzysztof, pallotyn

z  całego świata, które dołą-
czyło do przygotowań do 
20-lecia zawierzenia świata 
Bożemu Miłosierdziu.

Dziewiętnaście lat temu, 
17 sierpnia 2002 r., do Ła-
giewnik przybył Jan Paweł  II. 
W  tym pamiętnym dniu 
konsekrował Bazylikę Boże-
go Miłosierdzia i  zawierzył 
świat Bożemu Miłosierdziu. 
Ten starszy i  schorowany już 
Ojciec Święty wiedział, że 
w  trudnym okresie dziejów, 
w  jakim przyszło nam żyć, 
„nie ma dla człowieka inne-
go źródła nadziei, jak miło-
sierdzie Boga”. „Tylko w  miło-
sierdziu Boga świat znajdzie 
pokój, a  człowiek szczęście” 
– powiedział wówczas Papież.

Dostrzegając różne za-
grożenia, które dotykają nas 
wszystkich każdego dnia, 
Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach wyszło z  inicjatywą 
rocznego przygotowania do 
zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu. Do tej inicjaty-
wy dołączyły już sanktuaria 
i parafie z wszystkich konty-
nentów. Świadectwa, które 
docierają do Łagiewnik, po-
kazują, jak ważne jest orę-
dzie o  Bożym Miłosierdziu 
i  jak „iskra”, która wychodzi 
z Łagiewnik, zapala świat.

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.mi-
losierdzie lub pisząc na adres 
mailowy: info@milosierdzie.pl.

w miłosierdziu Boga  
świat znajdzie pokój

„We wrześniu 2019  roku 
zaczęliśmy kopać 

pod studnię głębinową 
w  naszym Sanktuarium 
w  Munyonyo (Uganda), aby 
mieć stały dostęp do wody, 
z  którego ludzie miejsco-
wi i  pielgrzymi też mogliby 
korzystać. Całościowo pro-
jekt nie jest zazwyczaj tani 
(ok. 10 000 USD). Zaczęliśmy 
odwiert niedaleko kościoła, 
lekko na wzgórzu. Niestety, 
pieniądze zostały wyrzucone 
w  błoto, i  to dosłownie, po-
nieważ na głębokości 80 m 
było więcej mułu niż wody. 
Byliśmy trochę przytłoczeni 
tym faktem; nie poddaliśmy 
się jednak i zaczęliśmy kopać 
na początku października 
w  innym miejscu, w  odle-
głości kilkunastu metrów od 
przyszłej kaplicy Bożego Mi-
łosierdzia. Kierownik odwier-
tu i tym razem tracił nadzieję, 
że się uda. Jednak wszystko 
się zmieniło w  pierwszą so-
botę miesiąca, czyli wtedy 
kiedy mamy comiesięczne 
rekolekcje o Bożym Miłosier-
dziu w naszym Sanktuarium. 
Wiertło przebiło się przez 
skały i  wytrysnęła w  górę 
życiodajna woda. Było to 
dokładnie 5 października 
2019 roku, we wspomnienie 
św. Faustyny Kowalskiej” – to 
jedno ze świadectw dzia-
łania Bożego Miłosierdzia. 
I  to właśnie to Sanktuarium 
jest jednym z kilkudziesięciu 

„Nieustanna walka o przeży-
cie uformowały mnie jako 

zawodnika. Sprawiły, że mam 
bardzo silny charakter. Żaden 
ból i cierpienia nie sprawią, że 
przestanę walczyć. Do ostat-
niego tchu. «Dopóki walczę, je-
stem zwycięzcą» – identyfikuję 
się z  tym mottem, a  moja po-
stawa jest jego ucieleśnieniem” 
– przyznała Róża Kozakowska, 
która w  Tokio zdobyła złoty 
medal igrzysk paraolimpijskich 
w rzucie maczugą. W kategorii 
F32 i  z  wynikiem 28,74 m lek-
koatletka pobiła rekord świata. 
Polka zdobyła także srebrny 
medal w  pchnięciu kulą, uzy-
skując 7,37 m. Wynik ten był 
również rekordem świata, po-
prawionym następnie przez 
późniejszą zwyciężczynię w tej 
konkurencji Ukrainkę Anasta-
zję Moskalenko (7,61 m).

Róża w  młodości zapowia-
dała się na świetną sprinterkę. 
Kilka lat temu zachorowała na 
neuroboreliozę stawowo-mó-
zgową, która zaatakowała jej 
układ nerwowy po ukąszeniu 
kleszcza. W  czasie paraolim-
piady w  Tokio lekkoatletka 
z  niepełnosprawnością, słu-
chając Mazurka Dąbrowskiego 
i  trzymając w  dłoniach złoty 
krążek, płakała ze szczęścia. 

Inny reprezentant Polski na 
igrzyskach paraolimpijskich, 
Piotr Kosewicz, zdobył dla Polski 
złoty medal w  rzucie dyskiem. 
W  konkursie startował ze szka-
plerzem na szyi. „Jestem osobą 
bardzo wierzącą w  Boga. Bez 
wiary nie znalazłbym w  sobie 
siły, żeby wytrenować się do 
poziomu pozwalającego myśleć 
o  medalach. Przyjechałem do 
Tokio zdobyć medal. Nieważne, 
jaki kolor. Szczerze przyznam, 
że celowałem w brązowy, a zło-
to, no Bóg mi to jakoś dał, chy-
ba wymodliłem modlitwą do 
św.  Józefa, patrona mojej para-
fii” – mówił po zawodach.

Piotr Kosewicz w  wieku 
14 lat uległ wypadkowi, w wy-
niku którego doznał paraliżu 
czterokończynowego. Nie tylko 
nie stracił wiary, ale to ona do-
daje mu sił do codziennej walki. 

Takich przykładów na para-
olimpiadzie jest wiele. Są one 
wielkim krzykiem sprzeciwu 
wobec tych, którzy twierdzą, 
że życie osób z  niepełno-
sprawnościami nie ma sensu. 
W  Tokio widzieliśmy ludzi, 
którzy mogą zawstydzić wie-
lu w pełni sprawnych. Oni nie 
zwalniają tempa i pokazują de-
terminację w walce o spełnie-
nie marzeń. Są zwycięzcami!

Doskonale tę prawdę zrozu-
miał i przeżywał Dino Impaglia-
zzo, znany w  Rzymie „kucharz 
ubogich”, który z  pomocą wo-
lontariuszy karmił codziennie 
ponad 300 osób między sto-
łecznymi stacjami kolejowymi. 
„Uczył nas chodzić drogami 
Ewangelii. Jego miłość do 
ubogich, codzienne zaangażo-
wanie i wielka hojność są za-
chęcającym świadectwem” 
– napisał papież Franciszek 
w  telegramie kondolen-
cyjnym po jego śmierci, 
która nastąpiła w  Rzymie 
25  lipca br. „Dino nigdy 
nie pozostawał obojętny 
na ludzi, których spotykał na 
swej drodze. Potrzebujących 
wspierał nie tylko w Rzymie, ale 
również w  czasie swych wielu 
misji m.in. w Rumunii, Syrii i Mo-
zambiku. Pracował też u  boku 
Matki Teresy z  Kalkuty” – przy-
pomniał w  homilii bp Ambro-
gio Spraefico, odpowiedzialny 
za Wspólnotę św. Idziego, której 
zmarły był członkiem. Wskazał, 
że nigdy nie spychał odpowie-

dzialności na innych, tylko brał 
sprawy w swoje ręce, angażując 
się całym sercem w  służbę po-
trzebującym.

Franciszek, kończąc swoje 
orędzie, przypomina: „Żyć mi-
sją, to mieć odwagę pielęgno-
wać te same uczucia, co Jezus 
Chrystus i  wierzyć wraz z  Nim, 
że ten, kto jest obok mnie, jest 
także moim bratem i siostrą”.

Ks. Leszek Smoliński

solfatara we włoskiej 
miejscowości pozzuola to 
jedno z  najbardziej fascynu
jących miejsc w europie. Taką 
nazwę nosi jeden z kraterów 
superwulkanu campi flegrei 
(pól flegrejskich – jednego 
z najbardziej aktywnych sej
smicznie miejsc na ziemi, na 
które składają się aż 24 kra
tery i  stożki wulkaniczne). 
ostatni raz do jego wybuchu 
doszło w Xii w., ale wciąż wy
kazuje oznaki życia, a  jego 
erupcja pociągnęłaby za 
sobą niewyobrażalną wręcz 
katastrofę. niewielu jednak 
wie, że właśnie na terenie 
solfatary pozzuola w  305 r., 
za czasów dioklecjana, rzym
scy żołnierze ścięli biskupa 
Benewentu, a  dziś patrona 
neapolu św. Januarego.

Solfatarę, zwaną też Forum 
Vulcani, uważano za mityczne 
wejście do starożytnego rzym-

skiego piekła. Jego obecna na-
zwa pochodzi od „sulphur ter-
ra”, czyli „siarkowa ziemia”. Dziś 
żółtawe, obrośnięte siarkowy-
mi kryształkami skały nadal 
osnute są wydobywającymi się 
z ziemi siarkowymi oparami. 

W  czasach rzymskich była 
tam kopalnia siarki i  aż do 
1920  r. uzdrowisko. Świadec-
twem jego istnienia są nieczyn-
ne obecnie Le Stufe, „Piece” 
– dwie antyczne groty – sauny, 
zwane Czyśćcem (temperatura 
sięgała w  niej 60°C) i  Piekłem 
(90°C). Wypacano się w  nich 
i inhalowano wyziewami siarki, 
lecząc choroby układu odde-
chowego, choroby skóry i  reu-
matyzm, oczyszczano organi-
zmy, a nawet... odchudzano. 

Wielkimi Ustami – Bocca 
Grande – nazwana została naj-
większa na tym terenie, zawie-
rająca rozmaite siarczki i  cuch-
nąca zgniłymi jajami (siarkowo-

dór!) fumarola, wyrzucająca 
parę o temperaturze 160°C. 
La Fangaia to z  kolei pełna 
minerałów sadzawka z bia-
ławego błota, bulgocąca 
na skutek obecności go-
rących gazów (o  tempera-
turze między 170 a  250°C) 
wydobywających się z  głę-
bokości kilkuset metrów. 

Siarkowo-magnezowa woda ze 
znanego już w  średniowieczu 
Pozzo, czyli Źródła, uważana 
była za remedium na choroby 
nerwowe, problemy ze wzro-
kiem, na gorączkę, choroby 
skórne i bezpłodność. 

Biologiczną osobliwością 
Solfatary są lubiące wysoką 
temperaturę i  siarkowe kwasy 
porastajace skały zielone glo-
ny oraz mikroorganizmy żyjące 
w gorącym błocie Fangai.

W  najwyższym punkcie 
wulkanu – na krawędzi stoż-
ka –  stoi dziś biały metalowy 
krzyż, a nieopodal znajduje się 
sanktuarium upamiętniające 
śmierć św. Januarego.

hb

Zgładzony na... wulkanie
Jeśli byłeś kiedykolwiek 

w  Budapeszcie, z  pewnością 
zafrapowała cię górująca nad 
miastem, stojąca na jednym 
z  budańskich wzgórz potęż
na postać z krzyżem w dłoni. 
węgrzy mówią na niego Szent 
Gellert, a  po polsku nazywa 
się on św. gerard. kim był ów 
święty mąż?

Święty Gerard (Jerzy) Sagredo 
(977-1046) był wykształconym 
Wenecjaninem pochodzącym 
z  bardzo zamożnej rodziny. Gdy 
miał zaledwie pięć lat, ciężko za-
chorował. Rodzice zawieźli go 
wówczas na wenecką wyspę 
św. Jerzego i w tamtejszym klasz-
torze benedyktynów modlili się 
gorąco o jego uzdrowienie. Po cu-
downym uzdrowieniu Jerzy zo-
stał oddany do klasztoru. Przyjął 
wówczas imię Gerard. Studiował 
w  Bolonii, a  po powrocie został 
opatem weneckiej wspólnoty.

Gdy miał 38 lat, wyruszył do 
Ziemi Świętej, ale statek, któ-
rym płynął – cudem uniknąw-
szy zatopienia na skutek szale-
jącej burzy – wyrzucony został 
na brzeg Dalmacji. Za namową 
opata z  Pannonhalmy Gerard 
udał się na Węgry do pierw-
szego chrześcijańskiego króla 
tego kraju – Stefana. Został na-
uczycielem jego syna Emeryka. 

Dopóki walczę, 
jestem zwycięzcąapostoł węgier

S i e d e m 
lat później 
zamieszkał 
w  pustelni 
w  górach Bakony i  przebywał 
w  niej przez kolejne siedem 
lat. W 1030 r. król powierzył mu 
nowo utworzone biskupstwo 
w  Csanadzie. Jako biskup Ge-
rard nawracał pogan, budował 
kościoły, seminaria i szerzył kult 
Matki Bożej. Prawdopodobnie 
to właśnie on przyczynił się do 
dokonanego przez króla Ste-
fana zawierzenia Maryi Węgier 
i narodu węgierskiego (1038 r.).

Święty Gerard przewidział 
swoją męczeńską śmierć – zgi-
nął w czasie pogańskiej rebelii. 
Schwytany przez pogan, razem 
z  powozem zepchnięty został 
w  przepaść (według innych 
źródeł został ukamienowany 
i przebity włócznią). Według tra-
dycji stało się to na miejscu, na 
którym obecnie stoi jego posąg.

Pan przyjął męczeńską ofia-
rę Gellerta i jego ludzi. Wkrótce 
na Węgrzech znów zapano-
wało chrześcijaństwo i  w  nie-
spełna 37 lat po jego śmierci 
czcigodny biskup, jego przyja-
ciel król Stefan oraz wychowa-
nek – królewicz Emeryk (Imre) 
– wyniesieni zostali do chwały 
ołtarzy.          hb
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Męczeńska śmierć św. Januarego  
– płaskorzeźba z sanktuarium w Pozzuoli

Solfatara – Bocca Grande  
czyli Wielkie Usta
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Jedną z  największych obaw 
współczesnego człowieka 
jest lęk o  własne zdrowie. 

Nie tylko COVID, lecz także cho-
roby cywilizacyjne pokazują, jak 
bardzo warto zadbać o  nasze 
ciało – jeden z największych da-
rów, jaki otrzymaliśmy od Boga. 
O  tym, że dał On człowiekowi 
narzędzia do dbania o  zdrowie, 
o uzdrawiającej sile natury mówi 
Jolanta Zajdel, autorka Programu 
Wspierania Zdrowia i Naturalnej 
Odporności „Filary Zdrowia”.

Świat proponuje nam dzisiaj 
setki sposobów na to, jak być 
zdrowym, jak schudnąć lub po-
prawić swoją kondycję. Popular-
nych diet jest tak dużo, że wielu 
z nas gubi się w wyborze dobrej 
dla siebie drogi. Czy to właśnie 

od strony diety powinniśmy za-
cząć dbać o siebie, aby zrobić to 
zgodnie z  naturą? Czy nie jest 
tak, że sam Bóg podpowiada 
nam, jak dobrze i zdrowo żyć?

To jest aż tak proste! Od-
powiednia dieta to gwarancja 
dobrego samopoczucia. Kiedy 
dobrze się odżywiamy, to bu-
dujemy zdrowie, a kiedy mamy 
nieodpowiednią dietę, to pracu-
jemy na choroby. Ktoś ładnie po-
wiedział, że grób kopiemy sobie 
widelcem. Bóg poprzez św. Hil-
degardę podpowiedział nam, 
jakie produkty są dobre dla nas 
i  co gwarantuje nam zdrowie. 
Bóg wyposażył człowieka w na-
turalne mechanizmy obronne, 
które go chronią przed choro-
bami i  wszelkimi patogenami. 
Jednak aby one były sprawne, 

musimy o nie dbać poprzez co-
dzienne właściwe wybory opar-
te na racjonalnych przesłan-
kach, a nie zachciankach. 

Żyjemy w  czasach nadmiaru, 
dlatego coraz większe znacze-
nie dla utrzymania zdrowia mają 
okresowe posty i  odmawianie 
sobie produktów, które nie po-
chodzą z  natury. Myślę tutaj 
o  przetworzonych, kolorowych, 
słodkich produktach z  długim 
okresem przydatności do spo-
życia. Tego natura nie stworzyła. 
Z tego powinniśmy zrezygnować.

a więc porady i kuchnia św. Hil-
degardy to nie tylko skuteczny 
sposób na dbanie o siebie, lecz 
także bardzo sprawdzony, bo 
praktykowany przez tysiące 
osób od setek lat, czy tak? pokarmowego, wapnia, selenu, 

witamin z  grupy B, magnezu, 
żelaza czy cynku. Orkisz  zawiera 

ODPORNOSC 
Z NATURY, 

dzisiejsza medycyna bardzo 
skupia się na farmakologii 
i na lekach dostępnych w apte-
kach. Dlaczego tak jest, pewnie 
możemy się domyślać, ale to 
właśnie zioła są w naturze tym 
czymś, co ma służyć człowieko-
wi jako lekarstwo.

Problem jest w  tym, że dzi-
siaj lekarze nie uczą się o ziołach 
na studiach. Poza tym trochę 
zachłysnęliśmy się nowocze-
snością i  takie „babcine” lekar-
stwa nie są w  modzie. Wolimy 
zażyć tabletkę. Chociaż muszę 
przyznać, że w  ciągu ostatnich 
lat widoczne jest wzrastające 
zainteresowanie ziołami i  to 
bardzo mnie cieszy. Zioła, natu-
ralne świeże produkty organizm 
szybko wykorzysta bez efek-
tów niepożądanych. Z  lekami 
chemicznymi już tak nie jest. 
Każdy z  nas niejednokrotnie 
czytał ulotkę dodawaną do le-
ków i, widząc ilość możliwych 
niekorzystnych reakcji, czuł lęk. 
Zatem ja stawiam na zioła, czyli 
aptekę Pana Boga!

Ponadto medycyna sku-
piająca się na farmakologii ma 
zupełnie odmienne podejście 
do leczenia. Hildegarda mówi, 
że aby dobrze leczyć, trzeba 
oczyszczać. Medycyna natural-
na skupia się na poszukiwaniu 
przyczyny złego samopoczu-
cia czy choroby i  cyklicznym 
oczyszczaniu organizmu. Me-
dycyna akademicka za pomocą 
wielu chemicznych specyfików 
próbuje zlikwidować objawy, 
które nam dokuczają, a tym sa-
mym maskuje chorobę i pozwa-
la jej się dalej rozwijać. Dlatego 
też im jesteśmy starsi, tym wię-
cej zażywamy leków, bo docho-
dzi nam chorób, które nie zosta-
ły wyleczone. Niemieckie bada-
nia pokazują, że z  60% chorób, 
z którymi nie radzi sobie medy-
cyna akademicka, skutecznie ra-
dzi sobie medycyna naturalna.

czyli o Tym, Jak Bóg dał człowiekowi pomoc  
w odzyskiwaniu zdrowia

Kuchnia św. Hildegardy to 
doświadczenie wielu pokoleń, 
które odżywiając się w  sposób 
prosty, głównie roślinami, były 
zdrowe. W  czasach Hildegardy 
i  długo później nie było takiej 
plagi chorób przewlekłych. Prak-
tycznie ich rozwój wiąże się z cza-
sami, w  których zaczęto spoży-
wać duże ilości cukru i żywności 
przetworzonej, a  zapomniano 
o  nieprzetworzonym pokarmie, 
który jest podstawą zdrowia, tak 
jak na przykład orkisz.

Dlaczego orkisz jest tak cenny?
Orkisz to prastare zboże. 

W  starożytności spożywali go 
gladiatorzy, aby zapewnić so-
bie energię i  siły w  walce. Jest 
bardzo odżywczy i  lekkostraw-
ny. Zawiera mnóstwo mikro- 
i makroelementów, witamin. To 
bogate źródło białka, błonnika 

JolanTa zaJdel – prezes i współzałożyciel polskiego Towarzystwa przyjaciół św. hil
degardy, które szkoli lekarzy i pacjentów w naturalnych metodach leczenia. uznana specja
listka, wykładowca i  autorka filarów zdrowia –  programu wspierania zdrowia i  naturalnej 
odporności. certyfikowany doradca medycyny św. hildegardy. pomysłodawca i autorka reko
lekcji z postem według zasad św. hildegardy.

Chcesz odzyskać zdrowie i zatrzymać negatywne 
skutki złego trybu życia oraz dowiedzieć się, dla-
czego powstają choroby i jak im przeciwdziałać?

dołącz do „filarów zdrowia” – programu wspiera
nia zdrowia i  naturalnej odporności dostępnego na  
www.filaryzdrowia.pl. 

To odporność jest naturalnym i najskuteczniejszym me
chanizmem obronnym organizmu, a  dzięki „filarom zdro
wia” nauczysz się z niego korzystać.

program nie skupia się na chorobie, lecz na człowieku, 
który choruje, i  analizuje procesy powodujące chorobę. 
rzadko wsłuchujemy się w samych siebie, aby usłyszeć, cze
go potrzebujemy, żeby żyć w  harmonii. i  tego właśnie na
uczysz się dzięki „filarom zdrowia”.

Moje życie (i zdrowie) stało się lepsze i spokojniejsze po wejściu 
w Program „Filary Zdrowia”. To najlepsze źródło wiedzy, jakie spo-
tkałem. Dodam też, że Pani Jola zainteresowała mnie wtedy, kiedy 
pierwszy raz o niej usłyszałem, jak wielu osobom pomaga. 

Piotr

skorzystaj z promocji dla czytelników „dobrych nowin”! 

wejdź na www.filaryzdrowia.pl 
i podaj kod „dn2021”, 

który obniży cenę programu o 20%.

FILARY ZDROWIA
Program Wspierania Zdrowia  i Naturalnej Odpornos

,
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gluten, który jest jednak znacz-
nie lepiej przyswajalny niż jego 
pszeniczny „brat”. Odmian tego 
zboża mamy kilka: Schwa-
benkorn, Roter Tiroler, Altgold 
– Rotkorn, Baulaender Spelz, 
Neuegg – Weisskorn, Fran-
kekorn, Ostro oraz Oberkulmer 
Rotkorn – odmiana wyjątkowa. 
Zatem orkisz orkiszowi nierów-
ny i warto pamiętać, że nie każ-
dy produkt z etykietą „eko” albo 
z orkiszem w nazwie jest rzeczy-
wiście stworzony na bazie do-
brego orkiszu albo całkowicie 
ekologiczny. Niestety, zdarza 
się również, że prastare odmia-
ny mieszane są z pszenicą. Jeśli 
na opakowaniu orkiszowego 
produktu nie ma informacji na 
temat odmiany zboża, może to 
oznaczać, że jest to krzyżówka. 
Przed zakupem należy spraw-
dzać skład, odmianę, zawartość 
procentową orkiszu. Hildegarda 
poleca orkisz do codziennego 
użytku. Na nim właśnie opiera 
swoją prozdrowotną dietę.

„Jest najlepszym ze wszyst-
kich zbóż. Ogrzewa, odżywia, 
wzmacnia i  jest najłagodniej-

szym z  ziaren. Kto spożywa or-
kisz, cieszy się mocnym ciałem 
i  zdrową krwią, swobodnym 
umysłem, radością i pogodą du-
cha. Jest zawsze dobry i  lekko-
strawny” – czy poza udowodnio-
nymi zaletami orkiszu może być 
coś bardziej przekonywującego 
niż słowa mistyczki i wizjonerki?

O  dobroczynnej mocy ziół 
wiemy już od „dziadków”, ale 

mOda czy dROgOWSKaz  
dO pEłnI życIa?

od wielu lat postać i spuścizna św. hildegardy zdobywa 
coraz więcej zwolenników również w naszym kraju. coraz 
więcej mamy przykładów i dowodów, że recepty na zdro
wie, jakie nam zostawiła ta święta, działają i  pomagają 
w schorzeniach, z którymi często medycyna akademicka 
nie może sobie poradzić.

wśród współczesnych lekarzy panuje takie przeko
nanie, że zioła działają słabiej niż klasyczne leki i dłużej 
trzeba czekać na efekty. Jednak nie jest to prawda, po
nieważ mamy już wiele informacji i przykładów pacjen
tów, u  których mieszanki sporządzone według receptur 
św.  hildegardy zadziałały szybko i  dały spektakularne 
efekty. pewna pani napisała do nas: „działanie szybsze 
niż przedstawiono na ulotce. szczególnie polecam na
lewkę z  rzęsy wodnej. likwiduje zmęczenie, następuje 
wyraźna poprawa samopoczucia już po 5 dniach. a  ta
bletki z  galgantu pomagają w  nerwicy serca prawie na
tychmiast”. z  kolei 70letnia pani napisała, że po prze
bytych kilku operacjach nalewka z piołunu pomogła jej 
praktycznie od pierwszej dawki w poprawie samopoczu
cia i odzyskaniu siły – jak zaznaczyła, pomimo jej wieku.

ŚW. hldEgaRda 
z BIngEn

skuTeczna profilakTyka w medycynie naTuralneJ  
= gwarancJa silnego układu odpornoŚciowego.

aby zachować zdrowie należy:
◆  dbać o równowagę emocjonalną i duchowy rozwój poprzez 

pielęgnowanie właściwych postaw (cnót), a redukować nie-
właściwe (wady)

◆  utrzymywać właściwe proporcje między pracą a odpoczyn-
kiem

◆  utrzymywać właściwe proporcje między ruchem/aktywnoś-
cią a snem, który przynosi regenerację sił witalnych

◆  prawidłowo się odżywiać
◆  cyklicznie oczyszczać organizm z toksyn poprzez ogranicza-

nie jedzenia (okresowe posty) czy zabieg oczyszczania krwi
◆  korzystać z uzdrawiających produktów zawartych w przyro-

dzie: rośliny lecznicze, siły żywiołów (np. kąpiele w morzu, 
gotowanie na ogniu, spacery w lesie)

BERTRam  
– cUdOWna pRzypRaWa zIOłOWa!

Święta hildegarda pisze o nim, że „ma w sobie dobrą siłę 
działania”. „dlatego dobrze jest, kiedy spożywa go czło

wiek zdrowy, ponieważ redukuje on w nim zgniliznę, po
mnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum.

ale również osobie chorej bertram przywraca siły i nie 
pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz po
prawia trawienie u tego, kto go często spożywa, ponieważ 
trawi wtedy każdą potrawę.

a człowiek, który ma w głowie dużo śluzu, redukuje ten 
śluz, jeśli go często spożywa. poza tym osoba, którą drę
czy dna, powinna rozgnieść bertram i odpowiednio jedną 
trzecią imbiru i trochę pieprzu, i powinna to jeść na czczo 
i zapijać winem, a poczuje się lepiej. Bertram ma mianowi
cie suche ciepło i nie zawiera żadnej niekorzystnej wilgoci, 
i dlatego niszczy pieniące się soki dny.

często spożywany bertram usuwa też dolegliwości 
opłucnej, oczyszcza w  człowieku soki i  rozjaśnia oczy. 
i z czymkolwiek by się go jadło, czy na sucho, czy w potra
wie, zawsze jest przydatny i dobry, zarówno dla chorego, 
jak i  dla zdrowego. ponieważ jeśli człowiek spożywa go 
częściej, to przepędza choroby i im zapobiega”.

(physica 1.18) 

zatem bertram to środek wzmacniający system nerwo
wy. poprawia on pamięć, zdolność koncentracji, ukrwienie 
mózgu i sprawność intelektualną człowieka. wykorzysty
wany jest do ochrony i profilaktyki przedwczesnej demen
cji i choroby alzheimera.

Świetnie sprawdza się w  zaburzeniach trawienia, nie
strawności czy cukrzycy. 

wystarczy kilkoma szczyptami proszku posypywać je
dzenie lub dodawać do gotowania potraw albo 12 table
tek 3 razy dziennie rozpuścić pod językiem.

dodatkowo dzięki swojemu działaniu przeciwwiru
sowemu i  przeciwbakteryjnemu odgrywa istotną rolę 
w zmaganiu z chorobami infekcyjnymi.
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http://www.filaryzdrowia.pl/?af=opisFZ


kiedy wyruszają do szkoły, 
kiedy wyjeżdżają, kiedy idą 
spać i przy wielu innych oka
zjach kreślcie na głowach 
swoich dzieci znak krzyża. 
nie wstydźcie się, czyńcie to 
jak najczęściej! 

To stara, dobra chrześcijań-
ska tradycja, wyraz powszech-
nego kapłaństwa, waszej ro-
dzicielskiej miłości i  swoiste 
przypomnienie o  miłości, jaką 
otacza je sam Bóg. O  takim, 
nieco zapoznanym dziś bło-
gosławieństwie przypomniał 
niedawno podczas kazania 
wygłoszonego w  krakowskim 
sanktuarium św. Jana Pawła  II 
metropolita krakowski abp Ma-
rek Jędraszewski.

Jeśli mamy do podjęcia ważną decyzję, warto po
prosić o pomoc „personalnego” doradcę, którego 
postawił u naszego boku sam pan Bóg.

Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu.
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu

podjęcia ważnej dla mnie decyzji
(można tu przedstawić, jaka to decyzja)
Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a)

słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu

i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

za: Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów,  
wydawnictwo Verbinum

Modlitwa do anioła stróża  
przed podjęciem ważnej decyzji

urodzeni w  arabii, żyjący na 
przełomie iii i  iV w. święci 
rodzeni bracia kosma i  da
mian byli niezwykłe biegły
mi w swoim fachu lekarzami. 
za swoje usługi nie pobierali 

opłat, a lecząc pogan, prowa
dzili ich do chrystusa. zginęli 
śmiercią męczeńską, ścię
ci podczas prześladowania 
chrześcijan za czasów diokle
cjana. przypisuje się im – do
konany wiele lat po śmierci 
– cud... transplantacji. doko
nując owego przeszczepu, 
wykazali się dodatkowo spo
rym... poczuciem humoru.

Jak pisał w  swojej Złotej le-
gendzie bł. Jakub de Voragine, 
pewien posługujący w  rzym-
skim kościele pod ich wezwa-
niem człowiek cierpiał na cho-
robę nowotworową. Rak zaata-
kował i  przeżarł całe jego udo. 
Pewnej nocy przyśnili mu się 
obydwaj święci lekarze, dzierżą-
cy w  dłoniach różne narzędzia 
i  mazidła. „Gdzie znajdziemy 

ciało, by zapełnić ubytek, gdy 
odetniemy już tę zgniłą część?” 
– miał zapytać jeden z nich. „Na 
cmentarzu przy kościele św. Pio-
tra w Okowach pochowano dzi-
siaj pewnego Etiopczyka. Jego 
ciało jest jeszcze świeże, weź-
my zatem nogę tego zmarłego 
i  zapełnijmy nią puste miejsce, 
a  tę przenieśmy na cmentarz” 
– odparł drugi. Sen prysł, a  po 
przebudzeniu chory nie czuł już 
bólu w chorej nodze. Zdziwił się. 
Zapalił świecę, by lepiej się jej 
przyjrzeć i... oniemiał. Jego noga 
była już zdrowa, tyle że... czarna. 
Ani chybi była to noga Etiopczy-
ka z jego snu. Uzdrowiony z ra-
dością zerwał się z  łóżka i  po-
biegł opowiedzieć o tym innym 
ludziom. Posłano wtedy umyśl-
nego na grób pochowanego 
dopiero co Etiopczyka i  co się 
okazało? W grobie obok czarno-
skórego mężczyzny leżała biała, 
„zjedzona” przez raka noga.

Święci „transplantolodzy”

Stronę przygotował Henryk Bejda

Tyle lat miała Włoszka, 
urodziwa bolońska zakonnica 
św. Clelia Barbieri  (1847-1870), 
kiedy wraz z  dwiema towa-
rzyszkami założyła Zgroma-

dzenie Sióstr Mniejszych od Matki Bożej 
Bolesnej (Suore Minime dell’Addolorata), zna-
nych też jako minimitki od św. Franciszka 
z Paoli. Uznawana jest za najmłodszą zało-

życielkę zgromadzenia zakonnego w hi-
storii Kościoła. Dwa lata później odeszła 
do Pana, umierając na gruźlicę. Po jej 
śmierci w wielu miejscach wydarzał się 
cud: słyszano jej głos, śpiewy i modlitwy.

21 

„Nigdy nie zapomnę pobożności i pieczołowitości, z jakimi 
moi rodzice błogosławili znakiem krzyża nas, swoje dzieci, gdy 
wychodziliśmy z domu; a gdy żegnaliśmy się na dłużej, rodzi-
ce kreślili nam znak krzyża wodą święconą na czole, wargach 
i piersi. To błogosławieństwo towarzyszyło nam i wiedzieliśmy, 
iż ono nas prowadzi. Było to unaocznienie modlitwy rodziców, 
która szła z nami, i wyraz pewności, że opiera się ona na bło-
gosławieństwie Zbawiciela. Błogosławieństwo rodziców było 
równocześnie swoistym zobowiązaniem nas do nieopuszcza-
nia przestrzeni tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo 
jest gestem kapłańskim i  w  tym znaku krzyża odczuwaliśmy 
kapłaństwo rodziców, jego szczególną godność i moc. Myślę, 
że błogosławienie znakiem krzyża jako pełnoprawny wyraz ka-
płaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych powinno na 
nowo i z większą siłą wkroczyć do codziennego życia i nasycić 
je mocą Chrystusowej miłości”.

Kard. Józef Ratzinger (Ojciec Święty Benedykt XVI), Duch liturgii, s. 164, 
Klub Książki Katolickiej, Poznań 2002

Rodzice, błogosławcie 
swoje dzieci!

Błogosła-
wiąc dziecko 
–  z  miłością, 
czułością, wiarą 
i  intencją wyjednania dla nie-
go Bożego błogosławieństwa 
– można wypowiedzieć słowa: 
„Błogosławię cię, synu/córko 
(można wypowiedzieć też po 
prostu imię dziecka), w  imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen”. Biblia uczy, że błogo-
sławieństwo – zwłaszcza rodzi-
cielskie – ma wielką moc.

Często martwimy się dziś, 
że nasze dzieci odchodzą od 
Kościoła, a właśnie przez takie 
drobne gesty uczymy je ko-
chać Boga i bliźnich. 

licząca 112 lat litania do św. Józefa powiększyła się o sie
dem nowych wezwań!

Wezwania te zaczerpnięto z  wypowiedzi i  dokumentów 
papieży: św. Pawła VI – „Servus Christi” („Sługa Chrystusa”) oraz, 
nawiązującego do homilii św. Jana Chryzostoma, „Minister sa-
lutis” („Szafarz zbawienia”); św. Jana Pawła II – „Custos Redemp-
toris” („Opiekun Odkupiciela”) oraz Franciszka – „Fulcimen in 
difficultatibus” („Wsparcie w trudnościach”), „Patronus exsulum” 
(„Patron uchodźców”), „Patronus afflictorum” („Patron cierpią-
cych”), „Patronus pauperum” („Patron ubogich”) . 

opiekun, sługa, patron

w  naszych „covidowych” czasach często wi
dzimy lub słyszymy przejeżdżającą karetkę po
gotowia. warto wtedy odmówić krótką modlitwę 
lub akt strzelisty w intencji chorego, do którego 
lub z  którym ona jedzie. To piękny i  niezwykle 
prosty, niewymagający wielkiego wysiłku uczy
nek miłosierdzia. zachęcał do niego niedawno 
na Twitterze arcybiskup nowego Jorku kard. Ti
mothy dolan. dobry pomysł, nieprawdaż?

Warto pomodlić się w intencji poszkodowanych lub 
osób znajdujących się w kłopotach także wtedy, gdy 
widzimy lub słyszymy przejeżdżający wóz strażacki, 
policyjny, kondukt pogrzebowy. Piszący te słowa kul-
tywuje inny zwyczaj: odmawianie modlitwy „Wieczne 
odpoczywanie...” podczas przechodzenia lub przejeż-
dżania obok cmentarza. Warto mieć wtedy na uwadze 
również to, że w ten sposób pomagamy nie tylko tym, 
za których się modlimy, lecz także... sobie samym, gro-
madząc sobie „kapitał” w niebie. I jeszcze coś – warto 
zaszczepić te dobre zwyczaje swoim dzieciom!

Kardynał Dolan wspominał, że w  dzieciństwie, 
kiedy w szkole słyszeli dzwony cmentarne, nauczy-
ciele polecali im wstawać i odmawiać za zmarłych 
krótką modlitwę.

Wielkim czcicielem 
żyjącego w  XIV w. apo-
stoła Rusi i  wielkiego 
polskiego patrioty, fran-
ciszkanina bł. bp. Jakuba 
Strzemię (Strepy) – pa-
trona osób chorujących 
na bóle głowy, Lwowa, 

archidiecezji lubaczowskiej i  lwowskiej, 
współpatrona krakowskiej prowincji fran-
ciszkanów – był król Jan III Sobieski. Modlił 
się u  jego lwowskiego grobu przed wypra-
wą wiedeńską i, wyruszając na bitwę, posta-
nowił zawiesić na piersi – obok maryjnego 
ryngrafu – medalion z  jego wizerunkiem. 
„Później medaliony Jakóba Strepy wdzie-
wali na piersi żołnierze polscy i niejeden raz, 
jak stare podają zapiski i zeznania, kula nie-
przyjacielska odbita od blachy, nie zadawała 
śmiertelnego ciosu” – pisał w 1909 r. sufra-
gan lwowski ks. bp Władysław Bandurski. 
Srebrna trumienka z  relikwiami bł. Jakuba 
znajduje się obecnie w katedrze we Lwowie.

Pomocnik króla Jana Pomóż modlitwą!
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