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W  imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca 
i  Syna, i  Ducha Świętego, w  tej go-
dzinie dziejów naszego zbawienia 

wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie, 
i Tobie się zawierzamy!

O  mężny Józefie, idąc za Tobą, którego 
Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy 
kroczyć jak Ty z  Maryją drogą wiary, posłu-
szeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas 
w walce z mocami ciemności! I jak wielokrot-
nie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpie-
czeństw, tak teraz broń naszych rodzin, na-
rodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szata-
nem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. 
Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, 
abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali 
współodpowiedzialność za Boży plan zba-
wienia.

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO  
I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Drodzy Czytelnicy! 
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Zawierzenie miało miejsce 
w  czasie Mszy Świętej. 
W homilii, która je poprze-

dziła, abp Gądecki podkreślił, że 
dzieło odbudowy wiary trzeba 
zacząć od siebie. „Spotykamy 
się dzisiaj w Narodowym Sank-
tuarium w  Kaliszu, aby doko-
nać Aktu zawierzenia Ojczyzny 
i Kościoła w Polsce św. Józefowi. 
Nadszedł bowiem dla nas czas 
lepszego zrozumienia Jego roli, 
a tym samym czas powierzenia 
Mu małżeństw i  rodzin, powie-
rzenia Mu sprawy życia, dobrej 
ludzkiej pracy, powierzenia mu 
całej Ojczyzny i  Kościoła” – po-
wiedział.

Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski mówił o  roli 
św. Józefa jako opiekuna mał-
żeństw i  rodzin. Zwrócił uwagę 
na znaczenie małżeństwa nie 
tylko w  życiu społecznym, ale 
również duchowym – jako ob-
razu miłości między Chrystu-
sem a  Kościołem. „Józef uczy 
nas Bożej logiki, która przypo-

mina nam, że miłość to nie tylko 
uczucie ani krótka chwila, ale 
decyzja na całe życie” – powie-
dział abp Gądecki. 

Kaznodzieja podkreślił, że 
św.  Józefowi trzeba również po-
wierzyć sprawę życia ludzkiego, 
„ponieważ tak w  Polsce, jak i  na 
świecie, obserwujemy coraz 
większy opór przeciwko prawu 
do życia”. Mówił o dramacie abor-
cji, o niebezpieczeństwach zwią-
zanych z technicznymi możliwo-
ściami manipulowania począt-
kami życia, ale również o odrzu-
caniu osób chorych i  starszych, 
czego wyrazem jest eutanazja 
i  wspomagane samobójstwo. 
„Codziennym wyrazem miłości 
w  życiu Rodziny nazaretańskiej 
była praca, przez którą Józef sta-
rał się zapewnić utrzymanie ro-
dzinie” – zaznaczył abp Gądecki. 

Pasterz Kościoła w  Polsce 
wyjaśnił także, dlaczego św. Jó-
zef może być opiekunem pra-
cujących i poszukujących pracy. 
„Dowodzi On, że aby być auten-

tycznym naśladowcą Chrystusa, 
nie trzeba dokonywać wielkich 
rzeczy, wystarczy posiąść cno-
ty zwyczajne, ludzkie, proste 
–  byle prawdziwe i  autentycz-
ne. On przypomina nam, że 
należy bronić się przed tym, 
by praca nie stała się bożkiem, 
który oddala nas od bliźnich, 
np. niszcząc międzyludzkie wię-
zi, czyniąc człowieka niewolni-
kiem wydajności – podkreślił 
i dodał: – Mieć czas dla bliskich, 
dla żony, męża, dzieci, starszych 
rodziców, mieć czas dla rodzi-
ny, bo niestety nieobecność 
w  domu, zwłaszcza matki czy 
ojca, to jedna z wielkich tragedii 
naszych czasów, której skutki aż 
nadto często obserwujemy”.

Arcybiskup Gądecki zwrócił 
uwagę na to, że św. Józefa mo-
żemy nazwać patronem czasów 
kryzysu, gdyż został postawiony 
w  trudnych sytuacjach i  spro-
stał im. Jak mówił, dziś trzeba 
nam powierzenia św. Józefowi 
naszej Ojczyzny. Mówił też o ko-
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Pomalutku kończy się ogłoszony przez 
papieża Franciszka Rok św. Józefa. Mam 

nadzieję, że w  tych miesiącach lepiej po-
znaliśmy Opiekuna Kościoła, a wielu z nas 
zawierzyło się Jego opiece. Tym, którzy 
jeszcze tego nie zrobili, podajemy niejako 
na tacy „AKT ZAWIERZENIA NARODU POL-
SKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU 
JÓZEFOWI”. Warto z niego skorzystać.

Przypominamy, że przed nami listo-
pad – czas szczególnej modlitwy i pamięci 
o naszych Zmarłych. 

Pamiętajmy, że oni sami, oczekując 
w  czyśćcu na niebo, nie mogą sobie już 
pomóc. To my jesteśmy tu na ziemi i  my 
możemy ich stamtąd „wyciągnąć”.

Dziś w  sposób szczególny polecam 
wszystkim do przeczytania Dziennik wię-
zienny kard. George’a Pella. Tak wiele mówi-
ło się o nim jakiś czas temu, tak wielu bez-
podstawnie oskarżało go, rzucało na niego 
kalumnie. Warto się zapoznać z tym, co pi-
sał, kiedy niewinny siedział w więzieniu...

Trzymacie Państwo w ręce przedostat-
ni numer „Dobrych Nowin” w  tym roku. 
Proszę wszystkich Czytelników o  pomoc 
w wydaniu kolejnego – zróbmy wszystko, 
aby nie zabrakło środków na wydanie ga-
zety, na którą czeka tak wiele osób.

Pozdrawiam Państwa jesiennie, życząc 
owocnej lektury „Dobrych Nowin”.

Małgorzata Pabis

nieczności powierzenia św. Jó-
zefowi Kościoła. Przywołując sy-
tuację społeczeństwa i Kościoła 
w  XIX  w., zwrócił uwagę na 
skuteczność opieki Świętego, 
którego w  obliczu poważnych 
trudności Papież Pius IX ogłosił 
patronem Kościoła powszech-
nego. Jak podkreślił, to orędow-
nictwo jest wciąż potrzebne. 

„Dzieło odbudowy wiary na na-
szym kontynencie wielcy święci 
zawsze rozpoczynali od siebie, 
a  i  nas to także czeka. Trzeba 
więc przestać przejmować się 
mrocznymi czasami, przeciw-
nościami i podziałami, jakie ist-
niały zawsze, a  zacząć dosłow-
nie żyć Ewangelią” – skonstato-
wał kaznodzieja.

Zawierzeni opiece 
św. Józefa

PRzeD CuDownym obRazem św. Józefa w  naRoDowym Sanktu-
aRium św. Józefa w kaliSzu abP StaniSław GąDeCki Dokonał aktu 
zawieRzenia naRoDu i kośCioła w PolSCe św. Józefowi. wyDaRze-
nie to miało mieJSCe 7 PaźDzieRnika, w uRoCzyStość matki bożeJ 
RóżańCoweJ. akt JeSt wyRazem wiaRy w oPiekę PatRiaRChy z na-
zaRetu, PRośbą o PomoC w walCe z moCami CiemnośCi i zobowią-
zaniem Do żyCia zGoDnie z wolą bożą.

fot. Maria Cieślak/Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga 
i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpo-
znawać znaki czasu i angażować się w prze-
mianę naszego świata. Miej w  opiece naszą 
Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli 
się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi 
obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cier-
pienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, nieza-
chwianej nadziei i  serca płonącego miłością! 
Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, 
słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, 
wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć 
Ewangelią, abyśmy tak z  naszej kościelnej 
wspólnoty, jak i  z  własnego życia potrafili 
usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Po-
budź nas do dzieła ewangelizacji w  naszych 
rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który 
znasz ciężary przytłaczające serca, wsta-
wiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej 
wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, aby-
śmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwiel-
biali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, 
słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz do-
świadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny 
i  Kościoła Powszechnego, pociągnięci przy-
kładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, 
zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspi-
racją i  przewodnikiem w  prowadzeniu życia 
godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię 
dziś za naszego Obrońcę i  szczególnego Pa-
trona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen.

fot. Maria Cieślak/Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej
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„7 kwietnia 2020 roku Sąd Naj-
wyższy ogłosił jednogłośną 

decyzję unieważniającą wyrok 
skazujący i  wydał wyrok «unie-
winniający» w sprawie «Pell prze-
ciwko Królowej». Decyzja ta anu-
lowała zarówno zupełnie niezro-
zumiałe skazanie kardynała Pella 
pod zarzutem «przeszłych nad-
użyć seksualnych», jak i  równie 
zaskakującą decyzję podtrzyma-
nia tego błędnego wyroku przez 
dwóch pośród trzech członków 
Sądu Apelacyjnego Stanu Wikto-
ria w sierpniu 2019 roku. Decyzja 
Sądu Najwyższego uwolniła nie-
winnego człowieka niesprawie-
dliwym wyrokiem skazanego na 
więzienie i  umożliwiła mu po-
wrót do ważnej pracy w Kościele 
i dla Kościoła” – pisze we wstępie 
do Dziennika więziennego Geor-
ge Weigel. 

„Uważni obserwatorzy procesu 
«Pell przeciwko Królowej» zda-
wali sobie sprawę, że sprawa ta 
nigdy nie powinna była poja-
wić się w  sądzie. Policyjne do-
chodzenie, które doprowadziło 
do postawienia kardynałowi 
bezpodstawnych zarzutów, 
było plugawą, przypominającą 
trolling akcją. Podczas przesłu-
chania wstępnego na sędzię 
pokoju wywierano ogromną 
presję, aby doprowadziła do 
procesu na podstawie zarzu-
tów, które jak dobrze wiedzia-
ła, były bardzo słabe. Podczas 
procesu prokuratorzy koronni 
nie przedstawili żadnych do-
wodów potwierdzających, że 
domniemana zbrodnia w  ogó-
le została popełniona. Oparli 
swoją argumentację wyłącz-
nie na zeznaniu powoda, 

auStRaliJSki kaRDynał GeoRGe Pell SPęDził w więzieniu 
tRzynaśCie DłuGiCh mieSięCy. był oSkaRżony o moleStowa-
nie DwóCh naStoletniCh ChłoPCów. i Choć nie było na to 
właś Ciwie żaDnyCh DowoDów, hieRaRCha SPęDził za kRatka-
mi PonaD 400 Dni, a meDia naPiSały o nim PotwoRne RzeCzy. 
tymCzaSem w kwietniu 2020 R. SąD naJwyżSzy auStRalii unie-
winnił kaRD. Pella. w SwoiCh PamiętnikaCh, któRe DuChow-
ny PiSał w więzieniu, a któRe właśnie zoStały wyDane w Pol-
SCe, wyznaJe, że tym, Co Pozwoliło mu PRzeżyć za kRatami, 
była wiaRa w ChRyStuSa.

choć zeznanie to z  upływem 
czasu stawało się coraz bardziej 
niespójne i  było – jak dowie-
dziono – głęboko błędne. Nie 
istniały żadne fizyczne dowody 
potwierdzające oskarżenie ani 
jacykolwiek świadkowie, którzy 
mogliby poświadczyć stawiane 

kardynałowi zarzuty” – stwier-
dza dalej George Weigel.
A  jednak emerytowany metro-
polita Melbourne i  Sydney spę-
dził więzieniu wiele długich dni 
i nocy. Tam właśnie – jak niegdyś 
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan 
Wyszyński – pisał dziennik.

„Piszę to wieczorem; zamierzam pisać regularnie. Za-
czynam wypracowywać sobie codzienną rutynę: dzień 
zaczynam od brewiarza, później – medytacja. Czytam 
List do Hebrajczyków, mój ulubiony, całkowicie chry-
stocentryczny. Paweł (albo jego uczeń czy naśladowca) 
pokazuje, w  jaki sposób Chrystus ucieleśnia obietnice 
Starego Testamentu”. 

•
„To pierwsza (poza przypadkami, gdy byłem chory) od 
dziesiątek lat – prawdopodobnie od ponad siedem-
dziesięciu – niedziela, w którą nie uczestniczę we Mszy 
Świętej ani jej nie odprawiam. Nie mogłem nawet przy-
jąć Komunii. 
W  pierwszym brewiarzowym czytaniu na dziś wszyst-
kie problemy Hioba dopiero się zaczynają, wszystko 

jeszcze przed nim. [Robert] Richter, który nie jest teistą, 
ale żydem, kilkakrotnie wskazywał mi Hioba jako wzór. 
Odpowiedziałem mu, że historia Hioba niesie pewną 
pociechę, jako że powodzenie i  szczęście zostało mu 
przywrócone jeszcze w  tym życiu, i  że nadal jestem 
przekonany, iż jedynym sprawiedliwym wyrokiem sę-
dziów może być tylko unieważnienie skazania”. 

•
„Los, który przypadł mi w  udziale, niesie poważne re-
perkusje dla Kościoła, zwłaszcza w  Australii, ale rów-
nież poza nią, ze względu na moje stawanie w obronie 
«chrześcijaństwa krzyża». Nie ma wątpliwości, że moje 
konserwatywne poglądy społeczne i  obrona jude-
ochrześcijańskiej etyki spotęgowały powszechną wro-
gość, szczególnie wśród walczących sekularystów. 

Wierzę w opatrzność Bożą; nigdy nie chciałem znaleźć 
się w  takim położeniu i  robiłem wszystko, co w  mojej 
mocy, żeby go uniknąć; ale skoro jestem tutaj, to muszę 
dołożyć starań, by wypełnić Bożą wolę”. 

•
„Zawsze mówiłem nastolatkom i  młodym ludziom, że 
jeśli nie modlą się, kiedy mają kłopoty, to znaczy, że ich 
wiara jest całkiem słaba. Wynika z tego, że nie powinie-
nem czuć się winny czy w jakiś sposób skrępowany, mo-
dląc się tutaj, w więzieniu – wszak jestem w potrzebie. 
Teraz, kiedy nie mam żadnych obowiązków i nic mnie 
nie rozprasza, mogę tym bardziej zwrócić się ku Bogu 
– dziękuję Mu za to, że to zrozumiałem. 
Nawet kiedy jestem trochę niespokojny i zaczynam się 
modlić, nie zawsze o coś proszę, chociaż często modlę 

się o spokój i siłę, a także za tych wszystkich, za których 
zapomniałem się pomodlić wcześniej. 
Zawsze ofiaruję część mojej codziennej modlitwy bre-
wiarzowej za tych, którzy w całej Australii padli ofiarą 
pedofilii ze strony osób duchownych, nie tylko za mo-
jego oskarżyciela. Domaganie się od oskarżających 
udowodnienia stawianych przez nich zarzutów nie 
oznacza, że ma się coś przeciwko samym ofiarom, ale 
że chce się ustalić, czy rzeczywiście są oni ofiarami. 
Wielu zostało fałszywie oskarżonych, ja również, i  to 
wielokrotnie; nie będzie sprawiedliwości, dopóki nie 
zostanie ona oddana wszystkim stronom sporu. 
Tym, którzy już na samym początku powinni byli sta-
wić czoło kwestii nadużyć, często brakowało odwagi; 
kiedy wahadło zmieni kierunek i wychyli się ekstremal-
nie w drugą stroną, także może jej zabraknąć”. 

•
„Przyszła kolejna, niewielka partia listów; większości 
jeszcze nie otworzyłem. Ale przez nieuwagę pozwoli-
łem sobie otworzyć jedną kartkę, którą, jak się okazało, 
przysłały matka z  córką, które odeszły od Boga. Sie-
dem lat temu córka została deistką, a matka posunęła 
się jeszcze dalej, zostając ateistką. Córka napisała, że 
«widząc, jak paskudnie i  niesprawiedliwie księdza po-
traktowano», zbliżyła się do Boga, «modląc się po raz 
pierwszy od wielu lat», a nawet poszła na Mszę. Matkę 
także zdenerwowała medialna nagonka na mnie, więc 
powiedziała swojej córce: «Modlę się za kardynała Pella 
i mam nadzieję, że Bóg istnieje i pewnego dnia odda mu 
sprawiedliwość». Deo gratias! 
Kiedy czytam przychodzące do mnie listy, czuję się tro-
chę, jakbym spędzał zwykły dzień w centrum parafial-

nym czy diecezjalnym – nigdy nie wiadomo, co przy-
niesie następna wiadomość; zazwyczaj wraz z  kolej-
nymi listami napływa wielka różnorodność tematów”. 

•
„Rzecz jasna mam świadomość obowiązku wybacze-
nia tym, którzy skrzywdzili mnie fałszywymi oskarże-
niami. Przebaczyłem i  cały czas przebaczam. Nie jest 
to trudne w przypadku powoda, ale większego wysiłku 
wymaga przebaczenie tym wszystkim, których podej-
rzewam o  manipulowanie jego wspomnieniami albo 
o  coś jeszcze gorszego. Dlatego odmówiłem różaniec 
w intencji jednej z takich osób. Niedobrze jest poświę-
cać zbyt wiele czasu na rozważanie tych kwestii, lecz 
z decyzją o wybaczeniu jest trochę tak jak z darem wia-
ry – o jedno i drugie trzeba regularnie dbać”. 

Dziennik więzienny – fragmenty

Kardynał George Pell

NIEWINNy

W  więzieniu każdego dnia 
kard. Pell prowadził dzien-
nik. Po oczyszczeniu z wszel-
kich zarzutów postanowił go 
opublikować. Przyznał, że 
zgodził się na druk swoich 
zapisków dlatego, że mogą 
one pomóc chrześcijanom, 
którzy znajdują się w bardzo 
trudnej sytuacji, np. gdy do-
świadczają prześladowań. 
Ważnym powodem była też 
próba ukazania złożonych 
problemów z  uzyskaniem 
we współczesnym świecie 
sprawiedliwości osobie, któ-
ra wyraża niepoprawne po-
litycznie poglądy i jednocze-
śnie jest ofiarą ostrej nagonki 
medialnej.

cel publikacji jest także duszpasterski. Purpurat zdradził, że 
od swojego uwięzienia otrzymał ponad cztery tysiące listów. 
„Wiele osób, które z różnych powodów odeszły od Kościoła, na-
pisało, że po zapoznaniu się z moją historią powróciły do prak-
tykowania wiary. liczę na to, że dzięki tej książce jeszcze więcej 
osób będzie miało ku temu okazję” – powiedział australijski kar-
dynał i dodał, że prowadzenie pamiętników ma też wartość tera-
peutyczną i robi to wielu więźniów.

zaznaczył, że pobyt w więzieniu pokazał mu, jak wielką po-
mocą w  życiu jest nauczanie Jezusa. „Podszedłem do mojego 
uwięzienia jak do okazji, aby praktykować Ewangelię. zdarzało 
się, że byłem opluwany przez współwięźniów i wyzywany od naj-
gorszych. choć wśród osadzonych znaleźli się również tacy, któ-
rzy mnie bronili i wierzyli w moją niewinność” – wyznał kardynał.

zaznaczył, że nikomu, kto był molestowany czy to przez księ-
dza czy osobę świecką, nie pomoże aresztowanie niewinnego. 
„Jedyną pociechą może być prawda. Wierzę w  sprawiedliwość 
i sądy. Wierzę, że wszyscy, którzy ucierpieli, doczekają się spra-
wiedliwości, a dzięki mojej historii uda się szybciej wyciąć raka 
pedofilii z Kościoła” – powiedział purpurat.

Zamówienia pod numerem telefonu:  
661 128 006

gEORgE WEIgEl:

dziennik pisany przez kard. Pella w więzieniu pokazuje, że 
decyzja Sądu najwyższego uwolniła człowieka, którego 

nie dało się złamać; człowieka, którego żywa chrześcijańska 
wiara podtrzymywała na duchu nawet w  tak niesłychanym 
ucisku. Podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Oxfordzkim pod koniec lat 60. XX w. młody ks. george Pell 
miał okazję rozważać świadectwa wiary Tomasza morusa 
i Johna Fishera. nie mógł wówczas wiedzieć, że i jemu przyj-
dzie cierpieć z powodu rzucanych nań kalumnii, publicznego 
szkalowania i  niesprawiedliwego uwięzienia. ale podobnie 
jak morus i Fisher, kard. george Pell stanął po stronie prawdy, 
ufając, iż ona wyzwala w najgłębszym tego słowa znaczeniu. 

niniejszy dziennik ilustruje owo wyzwolenie w sposób do-
skonały.
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Droga Cyryla i  metode-
go decyzją Rady europy 
została wpisana na listę eu-
ropejskich Szlaków kultu-
rowych. na razie liczy ona 
7,5 tys. km. Sieć licznych tras 
łączy miejsca, zabytki i inne 
atrakcje turystyczne na tere-
nach krajów, w których apo-
stołowie Słowian zaszcze-
piali i szerzyli chrześcijańską 
wiarę. niewykluczone, że do 
należących obecnie do „cy-
rylometodejskiej” sieci kra-
jów: Grecji, bułgarii, Słowe-
nii, węgier, Czech i Słowacji, 
dołączą wkrótce włochy.

Pochodzący z Salonik Gre-
cy, święci mnisi Cyryl (Kon-
stantyn) i Metody, byli braćmi 
i  żyli w  IX w. Podjęli się misji 
ewangelizacji Europy Wschod-
niej, m.in. Krymu, Bułgarii, Mo-
raw. Z tego względu uznawa-
ni są dziś za współpatronów 
Europy. Cyryl przetłumaczył 
Pismo Święte i wprowadził do 
liturgii język staro-cerkiewno-
-słowiański, używając do tego 
wynalezionego przez siebie 
alfabetu – głagolicy.

Oprócz wspomnianych 
wyżej krajów, cyrylometodej-
skie „pamiątki” – „strategicz-

Szlak Apostołów Słowian
ne punkty” Drogi... (głównie 
klasztory) znajdują się również 
w  Mołdawii, Czarnogórze, 
Północnej Macedonii, Serbii, 
Austrii, Niemczech, Chorwacji, 
Bośni i Hercegowinie, Rumunii 
i na Ukrainie. Co więcej, począ-
tek jednej z  cyrylometodej-
skich tras pielgrzymkowych 
(do Velehradu) znajduje się 
w... polskiej Wiśle.

***
Oprócz Drogi Cyryla i  Me-

todego w  gronie 45 ważnych 
dla europejskiej historii i  kul-
tury szlaków znajdujących się 

na liście Europejskich Szla-
ków Kulturowych, z  chrześ-
cijańskim dziedzictwem 
związane są m.in. Szlaki 
Pielgrzymkowe Santiago de 
Compostela (pierwszy wpis 
na wspomnianej liście), Via 
Francigena – szlak pielgrzym-
kowy wiodący z  Canterbury 
do Rzymu, Szlak św. Marcina 
z Tours, Szlak Miejsc Kluniac-
kich w  Europie, Szlak Dróg 
św. Olafa, Europejski Szlak 
Opactw Cystersów.

hb
Więcej o Drodze Cyryla 

i Metodego przeczytasz na 
stronie:  www.cyril-metho-

dius.cz, a o Europejskich 
Szlakach Kulturowych na:  

www.coe.int/en/web/cultu-
ral-routes/home.

w  tym roku przypada 
450. rocznica urodzin mi-
chelangelo merisiego da 
Caravaggio – genialnego 
włoskiego artysty żyją-
cego w latach 1571-1610. 
Przedstawiamy 12 zwią-
zanych z nim faktów.

* Michelangelo 
Merisi był synem bu-
downiczego z Medio-
lanu i  dorastał w  Ca-
ravaggio – miastecz-
ku pomiędzy Medio-
lanem a Bergamo.

* Miał niebywale 
porywczy charakter, 
łatwo się obrażał, 
wdawał się w  kar-
czemne awantury 
i  bójki. Zdarzyło się, 
że zabił – najprawdo-
podobniej nieumyśl-
nie – swojego opo-
nenta. Wiele razy był 
aresztowany, osta-
tecznie został jednak 
ułaskawiony.

* Tworzył głównie 
w  Rzymie, ale także w  Ne-
apolu, na Sycylii i na Malcie.

* Zmarł w wieku 39 lat 
w Porto Ercole w dość nie-
jasnych okolicznościach 
(najprawdopodobniej na 
malarię).

* Zaczynał od malowa-
nia... kwiatów i  owoców. 
Oddawał je tak realistycz-
nie, że naukowcy są dziś 
w  stanie zidentyfikować 
toczące je choroby.

* Gdy miał 24 lata, 
otrzymał zamówienie na 

trzy obrazy do kościo-
ła S.  Luigi dei Francesi, 
przedstawiające św. Mate-
usza. Pierwszy obraz ołta-
rzowy został... odrzucony. 
Księżom nie spodobało 
się, że piszący Ewangelię 
św. Mateusz został przed-

stawiony zbyt realistycz-
nie – jako łysy, sterany 
pracą robotnik. Jako zbyt 
„ziemskie”, wulgarne 
i  nieprzyzwoite, za mało 
religijne i  oburzające od-
rzucane były również inne 
obrazy Caravaggia, m.in. 
Śmierć Matki Boskiej. Nie 
spodobało się również 
Nawrócenie św. Pawła.

* Caravaggio zrefor-
mował malarstwo. W swo-
ich obrazach chciał oddać 
prawdę, bezkompromi-
sowo preferując realizm 

i  naturalizm (malował... 
brudne nogi, dziurawe 
łachmany i  „robotnicze” 
paznokcie z  czarnymi ob-
wódkami!). Odmalowując 
emocje, naturalne piękno, 
ale i  brzydotę, stronił od 
idealizowania ludzkich 

ciał. Epizody ewan-
geliczne przedstawiał 
jako coś, co działo się 
w  realiach codzien-
ności. Był wielkim mi-
strzem światłocienia.

* Na wielu obra-
zach znaleźć można... 
jego samego. Bywał 
modelem dla niektó-
rych z  przedstawia-
nych postaci. 

* Powołanie św. Ma-
teusza pędzla Cara-
vaggia jest ulubio-
nym obrazem papie-
ża Franciszka, który 
utożsamia się z osobą 
powołanego celnika 
– „grzesznika, na któ-

rego spojrzał Pan”. Kopia 
tego obrazu zawisła w ka-
plicy Domu św. Marty.

* Do najbardziej zna-
nych dzieł Caravaggia 
należą także: Nawrócenie 
św.  Pawła, Niewierny To-
masz, Złożenie do grobu, 
Wieczerza w Emaus, Ukrzy-
żowanie św. Piotra.

* Zapomniany po śmier-
ci Caravaggio dzielił los arty-
stów niedostatecznie doce-
nianych. Poznali się na nim 
głównie inni malarze. Przez 

Strony przygotował Henryk Bejda

Warto nadmienić rów-
nież, że w  2019 r. były 
anglikański pastor został 
katolickim świętym. Jest 
nim kard. John Henry 
Newman.

Dobra wieść z  anglii: ko-
lejny anglikański hierarcha 
został katolikiem. Chodzi o Jo-
nathana Goodalla, który przez 
osiem lat pełnił posługę angli-
kańskiego biskupa ebbsfleet 
(anglia).

W  czasach, gdy wielu letnich 
katolików zrywa więzi z  Kościo-
łem katolickim, wciąż widzimy 
jego wielką przyciągającą moc. 
Świadectwem tego jest przystę-
powanie do Kościoła katolickie-
go coraz liczniejszego grona du-
chownych anglikańskich. 

„Podjąłem decyzję o  ustą-
pieniu ze stanowiska biskupa 
Ebbsfleet, aby zostać przyjętym 
do pełnej komunii z  Kościołem 
rzymskokatolickim, dopiero po 
długim okresie modlitwy, który 
był jednym z  najtrudniejszych 
testów w moim życiu” – czytamy 
w  oświadczeniu liczącego 60 lat 

kapłana, zamieszczonym na stro-
nie jego byłej już diecezji.

Jonathan Goodal, który miał sil-
ne powiązania z  opactwem west-
minsterskim, stwierdził, że jego 
decyzja jest podyktowana „Bożym 
wezwaniem” i że „nie może się do-
czekać służenia Kościołowi w przy-
szłości w  jakikolwiek sposób, do 
którego zostanie powołany”. 

Znamienna jest również data 
ogłoszenia wspomnianej decyzji: 
3 września 2021 r., kiedy obcho-
dzimy wspomnienie świętego pa-
pieża Grzegorza Wielkiego, który 
w VI w. zainicjował misję nawróce-
nia Anglii na chrześcijaństwo.

W  XXI w. katolikami zostali 
m.in.: trzeci biskup Ebbsfleet An-
drew Burnham, Keith  Newton, 
biskup Richborough, John 
Broadhurst, biskup Fulham, oraz 
Gavin Ashenden, były kapelan 
honorowy królowej. 

liczący 700 lat gotycki toruński kościół św. Jakuba został 
oficjalnym diecezjalnym sanktuarium tego świętego. 

Od 2007 r. kiedy ustanowione zostało pierwsze polskie sanktu-
arium św. Jakuba w Jakubowie (diecezja zielonogórsko-gorzowska), 
apostoł przeżywa prawdziwy renesans zainteresowania. Sanktuaria-
mi świętego apostoła, którego głównym miejscem kultu jest hisz-
pańskie Santiago de Compostela, są już w Polsce jakubowe kościoły 
w Lęborku (diecezja pelplińska), Szczyrku (diecezja bielsko-żywiec-
ka), Więcławicach Starych (archidiecezja krakowska), Małujowicach 
(archidiecezja wrocławska) i Brzesku (diecezja tarnowska).

Podobnie jak przy innych sanktuariach, także w Toruniu działa 
Bractwo Świętego Jakuba, a przez teren diecezji toruńskiej prowa-
dzi Camino Polaco, czyli świętojakubowa Droga Polska łącząca się 
z jedną z dróg niemieckich i prowadząca do Santiago de Compo-
stela, oraz kilka odcinków łącznikowych.

Święty Jakub  
rośnie w siłę

szerszą publiczność artysta 
na nowo odkryty i napraw-
dę doceniony został dopiero 
w XX w.

* „Caravaggio musiał 
wiele razy czytać Biblię, 
rozważać jej słowa. Był 
jednym z  wielkich arty-
stów, jak przed nim  Giotto 
i Dürer, którzy pragnęli zo-
baczyć wydarzenia z Biblii 
własnymi oczami, tak jak-
by rozgrywały się w domu 

sąsiada. Zrobił też wszyst-
ko, by postacie z  Pisma 
Świętego wydały się bar-
dziej prawdziwe i  realne” 
– twierdzi w dziele O sztu-
ce wybitny historyk sztuki 
E.H. Gombrich.

tel. 798 838 940smacznego@twojekrowki.pl

.pl

Tradycyjne krówki 

osłodzą najważniejsze chwile
w życiu Twoich najbliższych.

- Chrzest
- Ślub
- Rocznica
- Urodziny
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z Twoim zdjęciem lub życzeniami 

Możesz bezpłatnie zamówić 
usługę przypomnienia o zbliżającej się

uroczystości, a my miesiąc wcześniej 
odezwiemy się, aby przypomnieć 

o zamówieniu naszych KRÓWEK :)

- Chrzest
- Ślub
- Rocznica
- Urodziny

minimalne zamówienie 2,5 kg

35zł/kg + wysyłka
ok. 60 sztuk/kg

R e k l a m a

W stronę prawdy, czyli Caravaggio
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wokół niej widać mnóstwo 
powalonych drzew, a ona jedna 
ocalała. na facebookowej stro-
nie kościoła św. huberta w Ga-
ryville (Stany zjednoczone) 
obejrzeć można zdjęcie figury 
matki bożej, która pozostała 

nienaruszona, pomimo przejś-
cia huraganu ida pustoszącego 
stan luizjana 29 sierpnia br.

„Wśród zniszczonych drzew 
Matka Boża stała jako ochrona na-
szego miasta Garyville. Ani jedna 
gałąź jej nie dotknęła, gdy spadały 
wokół niej. Dziękujemy, Matko Ma-
ryjo, za wstawiennictwo za nami” 
– czytamy w poście z 30 sierpnia. 

Ocalała!
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trzy cieszące się czcią 
wiernych obrazy matki 
bożej Pocieszenia z: Rado-
myśla nad Sanem, budzo-
wa i  wschowy, dołączyły 
niedawno do grona wize-
runków koronowanych.

◆ Kult Matki Bożej Po-
cieszenia w  Radomyślu 
nad Sanem (diecezja san-
domierska) narodził się na 
początku XVIII w. za spra-
wą posługujących tam nie-
gdyś augustianów. Starszy 
od kultu o  ok. 200  lat ra-
domyski wizerunek, znaj-
dujący się dziś w bocznym 
ołtarzu kościoła parafial-
nego, sprowadzili oni z Ba-
warii. Posiadający bogatą 
symbolikę obraz przed-

stawia Matkę Bożą z Dzie-
ciątkiem i klęczącymi u ich 
stóp św. Augustynem 
i  św.  Moniką. Matka Boża 
trzyma w  ręku augustiań-
ski pasek z  napisem: „Ego 
diligentes me diligo” („Umi-
łowałam Cię wielką miło-
ścią, miłuj i ty Mnie”). Serce 
– atrybut trzymany przez 
św. Augustyna – nawiązu-
je natomiast do jego słów 
zawartych w  Wyznaniach: 
„Stworzyłeś nas, Panie, dla 
siebie i  niespokojne jest 
nasze serce, dopóki nie 
spocznie w  Tobie”. Znaj-
dujące się między świę-
tym i jego matką półnagie 
dziecko z  łyżką w  rączce 
odnosi się do legendy 
o malcu spotkanym przez 
Augustyna nad brzegiem 
morza, przelewającym łyż-
ką morze do dołka na pla-
ży. Święty otrzymał przez 
to pouczenie, że tak jak się 
nie da przelać morza do 
dołka, tak samo nie da się 
zrozumieć tajemnicy Trój-
cy Świętej. 

W  świątyni znajduje 
się już inny koronowany 
wizerunek: cieszący się 
dużo dłuższym kultem 
Matki Bożej Bolesnej (Zja-
wiennej) i  dlatego rado-
myskie sanktuarium nosi 

nazwę Matki Bożej Bole-
snej i Pocieszenia.

◆ Złotymi koronami 
udekorowane zostały skro-
nie Matki Bożej Pocieszenia 
i Dzieciątka Jezus z kościo-
ła pw. Józefa Oblubieńca 
NMP klasztoru ojców Fran-
ciszkanów we Wschowie 
(diecezja zielonogórsko-
gorzowska). Od wieków 
otaczany kultem wizeru-
nek „Wschowskiej Pani” jest 
dziełem nieznanego ma-
larza. Oprócz Matki Bożej 
i Dzieciątka nie figurują na 
nim żadne inne postacie. 
4 września 2020 r. Matka 
Boża oficjalnie uznana zo-
stała za patronkę miasta.

◆ Korony biskupie na-
łożone zostały także na 
cudowny wizerunek Matki 
Bożej Pocieszenia z  koś-
cioła parafialnego pod Jej 
wezwaniem w  Budzowie 
(archidiecezja krakowska). 
Autorem XIX-wiecznego 
budzowskiego wizerunku 
jest karmelita bosy o. Woj-
ciech Benedykt Parszywka, 
a czczony od ponad 100 lat 
obraz jest kopią wizerun-
ku Matki Bożej znajdującej 
się w  klasztorze w  Czer-
nej. Podczas uroczystości 
poświęcono też figurę 
tzw. Matki Bożej Czekającej. 

Pocieszycielki koronowane
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Matka Boża Pocieszenia  
ze Wschowy
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„Jak miłe są duszom zmarłych mo-
dlitwy żywych, widać jasno z  tego, co 
opowiada kantor z  Paryża. Otóż był 
pewien człowiek, który miał zwyczaj 
przechodząc przez cmentarz odma-
wiać zawsze psalm «De profundis» 
[czyli: Psalm Dawida nr 130 „Z  głębo-
kości...” – przyp. hb] i  ofiarowywać go 
za zmarłych. A  gdy raz uciekał przez 
cmentarz przed wrogami, którzy go 
ścigali, umarli nagle podnieśli się z gro-
bów, każdy trzymając w ręku narzędzie 
swej pracy, i  tak go mężnie bronili, że 
wrogowie jego uciekli przerażeni...” 
–  tak pisał w  swojej średniowiecznej 
Złotej legendzie bł. Jakub de Voragine. 
To legenda, którą jako współcześni „ra-
cjonaliści” jesteśmy skłonni włożyć ra-
czej między bajki. Wniosek z niej płynie 
jednak jeden: za zmarłych trzeba i war-
to się modlić! A czy w potrzebie umar-
li pomogą nam w  tak spektakularny, 
„średniowieczny” sposób jak bohate-
rowi tej opowieści, a  może zrobią to 
w bardziej dyskretny sposób? To jeden 

Bóg raczy wiedzieć... Fakt faktem, że za 
poświęconą im modlitwę jakaś nagro-
da – w tym, czy też w przyszłym życiu 
– i tak nas nie ominie.

hb
cyt: za: bł. Jakub de Voragine, Złota 

Legenda, s. 522, Prószyński i S-ka,  
Warszawa 2000

Warto pomagać!

Przyciągająca moc Kościoła

mal. Ottavio Leoni
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Często mówi się, że to dzie-
ci powinny chować swoich 
rodziców, nie odwrotnie. 
Śmierć dziecka jest za-
wsze czymś nienaturalnym 
i  dramatycznym. Jakie są 
Pana doświadczenia, jak 
przeżywają śmierć dziecka 
rodzice? 

Jest to pytanie niezwykle 
złożone. Rodzicielskie doświad-
czenia śmierci dziecka są wa-
runkowane czynnikami, które 
w  sposób naturalny różnicują 
rodziców między sobą, chociaż-
by pod względem płciowym, 
czyli odmienności sposobu 
przeżywania żałoby przez ko-
biety i  mężczyzn. Brak zrozu-

mienia tej odmienności staje 
się często powodem konfliktów 
małżeńskich. 

Na te czynniki obiektywne 
nakłada się szereg zmiennych 
indywidualnych związanych 
z  osobowością rodzica, jego 
systemem wartości, poziomem 
religijności, przyjętymi sposo-
bami radzenia sobie w  sytuacji 
trudnej, zakresem otrzymywa-
nego wsparcia ze strony oto-
czenia, dynamiką relacji mał-
żeńskich. Oczywiście proces 
żałoby składa się z określonych 
etapów, które w takiej czy innej 
formie powinny wystąpić u każ-
dej osieroconej osoby. 

Każdy przypadek jest 
inny... Czasem dzieci od-
chodzą jeszcze przed 
przyjściem na świat, innym 
razem żyją kilka czy kilka-
naście godzin czy dni... Co 
w ich odchodzeniu jest naj-
trudniejsze?

Sam fakt rozłąki i  szczegól-
nie trudne okoliczności śmierci 
związane z cierpieniem odcho-
dzącego dziecka lub doświad-
czeniem przemocy. Równie bo-
lesny jest sprzeciw środowiska 
wobec uznania odejścia dziec-

ka za fakt śmierci osoby, pod-
ważanie wartości poniesionej 
straty i  zasadności cierpienia 
rodziców. Z  taką postawą oto-
czenia mają do czynienia rodzi-
ce dzieci, które umierają przed 
narodzeniem w  różnych posta-
ciach patologii ciąży.

Czy na odejście dziecka 
można się jakoś przygoto-
wać? Czy można się pogo-
dzić ze śmiercią dziecka?

Śmierci nie sposób oswoić, 
podobnie jak nie sposób przy-
gotować się na śmierć kogoś 
bliskiego. Mogę przygotować 
się jedynie do mojej własnej 
śmierci, ale tylko w  tym zna-
czeniu, że uporządkuję sprawy, 
które przyjdzie mi pozostawić, 
i zadbam o pojednanie z otacza-
jącymi mnie ludźmi, zwłaszcza 
przeze mnie zranionymi. Z  per-
spektywy duchowej przygoto-
wanie do własnej śmierci ozna-
czana podjęcie życia sakramen-
talnego, czyli życia łaski, które 
jako jedyne sięga poza grób 
i jest trwałym dobrem, z którym 
wchodzimy w  wieczność. Tym 
niemniej groza związana z  od-
chodzeniem, lęk i  niepewność 
tego, jak faktycznie wygląda 
wieczność, są nie do uniknię-

cia. Przez próg śmierci przecho-
dzimy w  absolutnej samotno-
ści, mimo fizycznej obecności 
najbliższych. Jeśli Chrystus 
nie uniknął goryczy konania 
i opuszczenia, to i my powinni-
śmy się ich spodziewać. Oczywi-
ście, uwzględniamy te przypad-
ki, kiedy przewlekła choroba 
członka rodziny znamionuje bli-
skie nadejście śmierci. Gdy jed-
nak śmierć następuje, okazuje 
się absolutnie niepowtarzalnym 
i  wstrząsającym wydarzeniem, 
na które nie byliśmy gotowi, 
a  które przecież było w  jakiejś 
mierze spodziewane. 

Nie tylko można pogodzić 
się ze śmiercią dziecka, ale wa-
runkiem rozwiązania straty 
i przepracowania żałoby jest ak-
ceptacja faktu jego odejścia, fi-
zycznego rozłączenia się z nim, 
a  równocześnie określenia no-
wej postaci więzi, która dalej 
miedzy osieroconymi i zmarłym 
się rozwija. 

Jak przeżyć ból po śmierci 
dziecka, tak by nie zagubić 
siebie?

Nie można mówić o  kon-
struktywnie przepracowanej 
żałobie, jeśli rodzic nadal ma 
poczucie izolacji i  zagubienia, 

Śmierci nie sposób oswoić
Rozmowa z PiotRem GuzDkiem z PolSkieGo StowaRzySzenia obRońCów żyCia Człowieka

jeżeli nie zdefiniował na nowo 
swojego miejsca w  życiu i  nie 
włączył do własnej biografii fak-
tu odejścia dziecka, jeżeli nie 
przyjął tożsamości osierocone-
go rodzica po śmierci dziecka. 
Żałoba otwiera osieroconych na 
nową jakość życia i  w  żadnym 
wypadku nie oznacza powrotu 
do stanu relacji sprzed straty. 
Śmierć dziecka determinu-
je nowy etap w  życiu rodzica. 
Okres żałoby pozwala natomiast 
osiągnąć zadziwiającą wprost 
równowagę, w  której tęskno-
ta za dzieckiem nie pozostaje 
w sprzeczności z odczuwaniem 
radości życia i dalszą samoreali-
zacją. Warunkiem tej integracji 
śmierci i życia w mojej biografii 
jest wypłakanie do końca po-
niesionej straty i  pozwolenie 
sobie na przeżycie całego spek-
trum trudnych emocji nią po-
wodowanych. Żałoba jest tym 
naturalnym i zarazem wielorako 
złożonym procesem, który ma 
się w  rodzicu dokonać w  wy-
miarze fizycznym, psychicznym 
i duchowym. Trzeba się poddać 
tym trudnym przemianom, by 
osiągnąć uzdrowienie.

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Pabis

Postąpiła jak 
św.  Gianna beretta 
molla. oddała swoje 
życie, by uratować 
noszone pod ser-
cem dziecko. zmar-
ła w  wielu 26 lat 
włoszka maría Cri-
stina Cella mocellin 
jest dziś czcigodną 
Służebnicą bożą 
i  bardzo praw-
dopodobne, że 
wkrótce zostanie 
beatyfikowana.

Maria Cristina 
przyszła na świat 
w  1969 r. w  mie-
ście Cinisello Bal-
samo koło Me-
diolanu (Włochy). 
Od najmłodszych 

lat angażowała 

się w  życie Kościoła. Jako na-
stolatka była katechetką i  ani-
matorką. Myślała o  wstąpieniu 
do klasztoru, ale rozeznawszy 
powołanie uznała, że Bóg „wi-
dzi ją” w małżeństwie jako żonę 
i matkę. W wieku 16 lat na wa-
kacjach w  Valstagna (Vicenza) 
poznała swojego przyszłego 
męża Carlo Mocellina. Dwa 
lata później jej zdrowie zaczęło 
szwankować –  na lewej nodze 
pojawił się mięsak. 9 grudnia 
1987 r. osiemnastoletnia Ma-
ria przeszła pierwszą operację, 
a potem poddano ją chemiote-
rapii. „Zdałam sobie sprawę, że 
wszystko jest darem, nawet cho-
roba, ponieważ jeśli przeżyjesz 
ją w najlepszy sposób, napraw-
dę może ci ona pomóc w  roz-
woju” – pisała do narzeczonego 
w 1988 r. Niedługo później Ma-

ria zdała maturę, zapisała się na 
Wydział Filologiczny Katolickie-
go Uniwersytetu Najświętszego 
Serca w  Mediolanie i  w  1991 r. 
wyszła za mąż za Carla. Wkrót-
ce przyszli na świat Franciszek 
i  Łucja, a  jesienią 1993 r. Maria 
ponownie znalazła się w stanie 
błogosławionym. Niestety, wraz 
z ciążą powrócił rak. Młoda mę-
żatka odrzuciła wtedy wszystkie 
metody terapeutyczne, które 
mogłyby zagrozić poczętemu 
dziecku. W 1994 r. przeszła ope-
rację miejscową i  dopiero po 
porodzie rozpoczęła bardziej 
inwazyjne leczenie guza. Nie-
stety, do tego czasu nastąpiły 
już przerzuty, które zaatako-
wały płuca. Akceptując w pełni 
Bożą wolę, a  nawet dziękując 
Mu za doświadczone cierpienia, 
zmarła 22 października 1995  r. 

w  Bassano del Grappa. Żyła pięk-
nie i prosto, a jej życiowe motto, 
któremu pozostała wierna do 
końca, brzmiało: „Rób wszystko 
z radością!”. Ta radość ukształto-
wała jej miłość do Boga, miłość 
do Carla i do dzieci. Jak czytamy 
w  dokumentach procesowych, 
„doświadczała cierpienia w  uf-
nym zawierzeniu miłości Boga”.

W napisanym miesiąc przed 
śmiercią niezwykłym liście do 
nowo narodzonego synka Ry-
szarda Maria podkreśliła pięk-
no swojego życia i  zapewniła 
dziecko, jak bardzo jest cenne 
i  kochane. „Nie ma na świecie 
cierpienia, którego nie war-
to znosić dla dziecka – pisała 
w nim. – Pan chciał nas napełnić 
radością: mamy troje wspania-
łych dzieci, które jeśli zechce, 
dzięki Jego łasce będą mogły 
rosnąć tak jak On chce. Mogę 
tylko dziękować Bogu za to, że 
chciał dać nam ten wielki dar, 
jakim są nasze dzieci”. hb

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

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

Zadzwoń, zamów: 661 128 006

Polecamy jako 
upominki dla dzieci 

w okolicy 6 grudnia lub 
na prezenty świąteczne

Dość zalewu 
„podrabianych” 

Mikołajów, którzy 
bardziej przypominają 

krasnale, aniżeli 
prawdziwego 

świętego biskupa 
Mitry! Polecamy 

najprawdopodobniej 
jedyną w Polsce 

czekoladę z obrazem 
prawdziwego 

Świętego Mikołaja.  
100 g Bez oleju 

palmowego

Czekolada mleCzna
prawdziwego  
Świętego Mikołaja!

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

99,90 59,90

34,90

dZiennik WięZienny. aPelacja
RAFAEL, 14,5x20 cm, s. 492, zintegrowana

Różaniec ku czci 
św. Rity z Cascii 

z pobłogosławioną różąz pobłogosław

Zaświadczam, że płatek róży zatopiony w medaliku 
św. Rity, został poświęcony na nabożeństwie ku 

czci Świętej w kościele pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Krakowie.

Certy kat

www.sangabriele.pl

W łączniku różańca 
zatopiono płatek róży poświęconej 
na nabożeństwie ku czci św. Rity.

Różaniec ku cZci ŚW. Rity Z cascii  
Z PobłogosłaWioną Różą

Różaniec przygotowany 
z myślą o czcicielach 

św. Rity, patronki od spraw 
najtrudniejszych. Ozdobą 

tego pięknego różańca jest 
specjalnie zaprojektowany 

i wybity okazały łącznik. Obok 
wizerunku Świętej i modli-

tewnej inskrypcji, zatopiono 
w nim drobinki płatków róż 

poświęconych  
na tradycyjnym  

nabożeństwie ku czci  
Świętej odprawianym 

każdego 22. dnia miesiąca 
w kościele św. Katarzyny 

w Krakowie. Każdy różaniec 
certyfikowany, wygodne 

jutowe etui.

W łączniku-medaliku 
zatopiono płatek 

róży poświęconej na 
nabożeństwie ku czci 

św. Rity (potwierdzone 
certyfikatem).

okazały, duży łącznik 
z modlitewną inskrypcją 

(„św. Rito, wspieraj 
mnie”), wybity 

specjalnie do tego 
różańca. 

Światowy 
bestseller, 

który porusza 
sumienia

Przeczytaj 
o książce 

na s. 5

modliteWnik Za 
ZmaRłych
RAFAEL, 11x16 cm, s. 128, miękka

modliteWnik 
cZcicieli ŚW. Rity
RAFAEL, 11x16 cm, s. 152, zintegr.

19,90

19,90

5,90

49,00

promocja  
pakiet 10 szt.:
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ewangelia wg św. marka 12,28b-34

W  czasie medytacji tego frag-
mentu Ewangelii zatrzyma-
łem się dłużej na jej pierw-

szym zdaniu: Jeden z  uczonych w  Pi-
śmie zbliżył się do Jezusa i zapytał: Które 
jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Przyjrzyjmy się temu uczonemu. 
Podchodzi do Jezusa, zadaje pytanie 
i oczekuje odpowiedzi. Nie wiemy, co 
kryje się w jego sercu i jakimi motywa-
cjami się kieruje, ale ten nieznany nam 
z imienia człowiek prowokuje mnie do 
postawienia sobie pewnego pytania: 
Ileż to problemów w  moim życiu by 
się rozwiązało, gdybym potrafił i chciał 
nieustannie przychodzić do Jezusa 
i stawiać Mu pytania? Nie pytania z ka-
tegorii takich, które w  obliczu życio-
wych dramatów stawiają ludzie butni 
i pretensjonalni, krzycząc: „Boże, gdzie 
jesteś? Dlaczego mi nie pomagasz?”.

Dziś myślę o  innych pytaniach. 
Myślę o pytaniach o to, co w życiu naj-
ważniejsze. O  pytaniach dotyczących 
wiary, miłości, relacji z  innymi, życio-
wego powołania itp. Skoro uczony 
w Piśmie pyta i otrzymuje odpowiedź, 
to tym bardziej my mamy prawo to ro-
bić. Mamy prawo pytać. 

To niby takie oczywiste, ale z drugiej 
strony tak bardzo dla nas trudne. Kto 
z nas ostatnio na modlitwie o coś Jezu-
sa pytał? Czy nie jest tak, że modlitwa to 
przede wszystkim zagadywanie Pana 
Boga różnymi – często bardzo piękny-
mi i ściskającymi za serce – formułkami? 
Dużo jest w naszych pacierzach różne-
go rodzaju próśb, czasem przeproszenie 
i dziękczynienie. A pytania? Czy napraw-
dę nie mam o co pytać?

Ktoś powie: ,,Po co pytać? Przecież 
i tak nie usłyszę odpowiedzi”. Ech, gdy-

by tak się dało – jak Mojżesz na przy-
kład – usłyszeć Pana Boga. Albo jak 
św. Faustyna – rozmawiać z  Jezusem 
twarzą w  twarz. Wtedy – myśli sobie 
niejeden – moje życie naprawdę było-
by lepsze. 

Ale zaraz: przecież to wszystko jest 
w  zasięgu mojej ręki. Przecież mogę 
z Bogiem rozmawiać tak jak z przyja-
cielem. Zawsze i wszędzie, bo On cią-
gle czeka. Jego Słowo też jest przecież 
blisko mnie. Mam je w mieszkaniu na 
półce, mam we własnej komórce – py-
tanie tylko, czy po to Słowo sięgam. To 
jest dobre pytanie. Może się bowiem 
okazać, że ciągle tęsknię za czymś, co 
tak naprawdę już mam na wyciągnię-
cie ręki. 

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Rozmawiać z Bogiem tak jak z przyjacielem
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł 

do Jezusa i zapytał Go: „które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus 

odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, 
izraelu, Pan bóg nasz jest jedynym 

Panem. będziesz miłował Pana, boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą». Drugie jest to: «będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego». 
nie ma innego przykazania większego 

od tych”. Rzekł mu uczony w Piśmie: 
„bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie 

powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma 
innego prócz niego. miłować Go całym 

sercem, całym umysłem i całą mocą 
i miłować bliźniego jak siebie samego 

daleko więcej znaczy niż wszystkie 
całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że 

rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 
„niedaleko jesteś od królestwa bożego”. 

i nikt już  nie odważył się więcej Go pytać.                                 odpowiedzi na pytania Czytelników

Wydaje się, że każdy człowiek, który się 
modli, ma za sobą również osobiste 
doświadczenie modlitwy. I  posiada 

też jakiś pomysł na swoją modlitwę. A  tym-
czasem: „Na modlitwie mamy stanąć przed 
Bogiem z gotowością zrezygnowania z własne-
go planu” – zachęca sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki. To nie oznacza z kolei, że mamy być 
widzami, biernymi obserwatorami czy łatwo 
ulegać rezygnacji. Modlitwa nie jest koncertem 
życzeń, w czasie którego maskotka pluszowe-
go misia rytmicznie porusza się w rytm ulubio-
nej melodii. To spotkanie z Tym, który wie o nas 
wszystko, zna nasze serce i  pragnie do niego 
przemawiać. 

Wytrwale modlił się Mojżesz, podczas gdy 
jego lud walczył o wolność. Kiedy ręce opadały 
mu ze zmęczenia, wrogowie postępowali na-
przód. Gdy ponownie zaczynał się modlić, moc 
Boga wracała pomiędzy walczących Izraelitów 
(Wj 17,8-13). Doskonałą ilustrację prawdy o wy-
trwałej modlitwie przedstawił jej najlepszy na-
uczyciel Jezus w przypowieści o ubogiej wdowie 
i  bezwzględnym sędzim, którego owa kobieta 
prosiła o pomoc w obronie przed przeciwnikiem 
(Łk 18,1-8). Wdowa jako kobieta nieustępliwa 
wracała wiele razy, aby przedstawiać swoje racje 
i domagać się sprawiedliwości. Obojętny sędzia 
wreszcie wysłuchał ją, chociaż nie ze względu na 
sprawiedliwość, ale aby się zwyczajnie pozbyć 
namolnej kobiety. W  zrozumieniu sensu przy-
powieści niezbędny wydaje się tu komentarz 
samego Jezusa: Skoro natarczywe prośby zosta-
ły wysłuchane przez złego sędziego, to czy nie 
zostaną przez Boga, który jest Ojcem? 

Papież Franciszek, mówiąc o warunkach praw-
dziwej modlitwy, przypomina, że musimy się mo-
dlić z wiarą, wytrwale i odważnie. „Wiara i wytrwa-
łość idą w parze, bo jeśli masz wiarę, to pewne jest, 
że Pan da ci to, o co prosisz. A jeśli Pan każe ci cze-
kać, pukaj, pukaj, pukaj, w końcu Pan daje łaskę. 
A Pan nie postępuje tak, żeby dać się prosić, albo 
dlatego, że mówi: «lepiej niech zaczeka», nie. Robi 
to dla naszego dobra, abyśmy potraktowali spra-
wę poważnie. Trzeba traktować modlitwę poważ-
nie, nie jak papugi – bla, bla, bla i nic więcej. Sam 
Jezus nas napomina: «Nie bądźcie jak poganie, 
którzy wierzą w skuteczność modlitwy i w słowa, 
wielomówstwo» (por. Mt 6,7-8). Nie, w tym jest wy-
trwałość. Jest wiara” (Homilia, 23.03.2020 r.). Modli-
twa bowiem „przemienia pragnienie i kształtuje je 
zgodnie z wolą Boga niezależnie od tego, czym by 
ona nie była, gdyż ten, kto się modli, dąży przede 
wszystkim do zjednoczenia z Nim, będącego Miło-
ścią miłosierną” (Audiencja ogólna, 25.05.2016 r.). 

Modlitwa jest również „tlenem dla życia” także 
w  czasie nocy wiary, nocy duchowych oczysz-
czeń. Papież Franciszek podkreślił: „Są w naszym 
życiu chwile ciemności i może się wtedy wyda-
wać, że wiara jest iluzją. Ale praktykowanie mo-
dlitwy oznacza również zaakceptowanie tego 
trudu. «Ojcze, idę się modlić, ale niczego nie czu-
ję... czuję się, jakbym miał oschłe serce, nieczułe». 
Jednakże powinniśmy podążać naprzód, z  tym 
trudem w  ciężkich chwilach, w  chwilach, kiedy 
niczego nie czujemy. Wielu świętych doświad-
czyło nocy wiary i milczenia Boga – kiedy puka-
my, a Bóg nie odpowiada –  i ci święci pozostali 
wytrwali” (Audiencja ogólna, 11.11.2020 r.). 

Ks. Leszek Smoliński

Moc wytrwałej modlitwy 

 

na Czym PoleGa waRtość 
i znaCzenie wytRwałeJ moDlitwy? 

S iostrzeństwo – takim „zainteresowaniem” czy 
może bardziej filozofią życia przedstawia się 
w sieci coraz więcej kobiet. Im częściej się z nim 

spotykam, tym coraz bardziej przypomina mi już 
arcyzabawną Seksmisję i  siostry z  Archeo, a  coraz 
mocniej uzmysławia głód wspólnoty i kobiecych re-
lacji. Zbyt mało znaków mam do dyspozycji, by pod-
jąć się analizy, czy za siostrzeństwem naprawdę idzie 
jedność i  wsparcie wśród kobiet, czy tylko wspólna 
walka o  prawo do aborcji, żeńskie końcówki itp. 
Chciałabym te rozważania zupełnie odłożyć i zająć 
się kobietami w Kościele. W końcu to one wytrwały 
pod krzyżem, to one ruszyły do grobu i  przekazały 
najważniejszą informację w historii. Dopiero macie-
rzyństwo odsłoniło przede mną okrutny, pełen nie-
chęci i wyższości wobec drugiego świat kobiet. Może 
taka nasza natura, piętno grzechu pierworodnego, 

że się oceniamy, obma-
wiamy, a  kompleksy 
leczymy, uderzając 
w  inne kobiety. 
Źródło mniej 
mnie interesuje 
niż to, czy w całej 
dyskusji o  ko-
bietach w  Ko-
ściele staramy 
się od relacji 
sióstr z  Seks-
misji przejść do 
relacji kobiet spod krzyża i zmierzających do grobu. 
Myślę, że każda z  nas wie, co się za tym porówna-
niem kryje. I jakich zmian musimy dokonać we wła-
snej głowie i sercu. 

  weronika kostrzewa Radio Plus

fot. arch. W
. Kostrzew

y

Jest w  Polsce wie-
le ogrodów maryjnych 
i  biblijnych, ale ogród 
marcina z urzędowa jest 
tylko jeden. od 2015 r. 
można go oglądać przy 
Domu Długosza w  mu-
zeum Diecezjalnym 
w Sandomierzu.

Lukrecja i inne ziółka 
Marcina z Urzędowa

Żyjący w  XVI w. san-
domierski kanonik Marcin 
z  Urzędowa – wielki bo-
tanik i  medyk polskiego 
renesansu – był autorem 
wydanego w 1595 r. Herba-
rza polskiego. W tym pierw-
szym oryginalnym polskim 
zielniku opisał niemal 400 

wystawę o  takim tytule 
i  z  wyjaśniającym wszystko 
podtytułem: Duszpaster-
stwo turystyczne ks. Karola 
Wojtyły, można oglądać do 
23 grudnia br. w  muzeum 
archidiecezjalnym w  krako-
wie. to prawdziwy rarytas 
dla wszystkich miłośników 
turystyki.

Na wystawie zobaczy-
my m.in. turystyczne ubrania 
ks.  Karola Wojtyły, „archaiczne” 
dziś sprzęty, których używał 
w czasie wypraw, paramenty li-
turgiczne potrzebne do odpra-
wiania polowych Mszy Świę-
tych, jego narty, kajak. Obej-
rzeć możemy również zdjęcia 
z wędrówek i spływów oraz film 
z pełnymi anegdot wspomnie-
niami osób uczestniczących 
w  turystycznych wypadach 
przyszłego papieża – głównie 
dawnych studentów należą-
cych do tzw. „Środowiska”.

Wszystkie eksponaty ob-
razują turystyczne duszpa-
sterstwo przyszłego papieża 
– łączenie przezeń zamiłowań 
turystycznych: górskich, nar-
ciarskich i  kajakowych wycie-
czek z duchowością, modlitwą, 
kontemplacją piękna świata 
stworzonego i  kierowaniem 
duchowym rozwojem powie-
rzonej sobie młodzieży.

„Punktem wyjścia i główną 
osią wystawy stał się album 
pamiątkowy zawierający zdję-

cia, mapy oraz opisy wypraw 
turystycznych ks. Karola Wojty-
ły z  lat 1958-1978. Przekazany 
został do Muzeum Archidie-
cezjalnego przez Kurię Metro-
politalną w  Krakowie jako dar 
od tych, których już od pierw-
szych lat swojej kapłańskiej 
posługi św. Jan Paweł II ota-
czał opieką duszpasterską. To 
właśnie zdjęcia zawarte w tym 
albumie, zestawione z niezwy-
kłymi pamiątkami tamtych lat 
– przedmiotami osobistymi 
ks. Karola Wojtyły, których uży-
wał podczas swoich wypraw 
turystycznych – poprowadzą 
nas poprzez poszczególne 
części wystawy, poświęcone 
kolejno górskim wędrówkom, 
narciarskim wyjazdom oraz 
spływom kajakowym, ale też 
ich warstwie duchowej” – czy-
tamy na stronie krakowskie-
go muzeum, mającego swoją 
siedzibę w jednym z dawnych 
miejsc zamieszkania ks. Karola 
Wojtyły, „w którym członkowie 
duszpasterstwa turystycznego 
wielokrotnie bywali”.             hb
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PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY

III OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
PRZEDSIĘBIORCÓW

R e k l a m a

Obserwujemy, jak cały świat bije 
się w piersi, przepraszając za lata, 
kiedy ich przodkowie zniewalali in-

nych ludzi tylko dlatego, że byli z innego 
kontynentu i mieli inny kolor skóry. Prze-
praszają za to, że ich gospodarki i pań-
stwa bogaciły się i rozwijały dzięki nie-
szczęściu milionów ludzkich niewolników. 
Wydawałoby się, że nastąpiło odcięcie 
współczesnego świata od tego haniebne-
go procederu, o którym już w 1462 r. pa-
pież Pius II pisał: „wielka zbrodnia”. Piszę 
„wydawałoby się”, gdyż w swojej posłudze 
w ramach Fundacji Małych Stópek mam 
doświadczenie niemalże codziennego 

przebywania na targu niewolników. Tymi 
niewolnikami są... nienarodzone dzieci, 
które staram się wykupić do wolności 
– życia poprzez oferowanie właściwej po-
mocy kobiecie w ciąży. Bo innym, tak jak 
kiedyś handlarzom niewolników, na rękę 
jest śmierć nienarodzonych, nieplanowa-
nych, niepełnosprawnych, chorych, z wa-
dami genetycznymi i nie tylko, których 
narodzenie wcale nie wpłynie pozytyw-
nie na wskaźnik wzrostu gospodarczego 
kraju. Tam, gdzie jest opieka i ofiara, tam 
potrzebny jest wysiłek, którego w ramach 
podjętej pracy nie da się przeliczyć na zło-
tówki. 

Na targu niewolników
      ks. tomasz kancelarczyk fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

gatunków roślin leczni-
czych, które sam zbierał, 
badał i  uprawiał. Dzieło 
zawiera również liczne 
przepisy, opisy zastosowań 
medycznych a  nawet... 
smaków. W  odtworzonym 
uprawianym przez Marcina 
z  Urzędowa sandomier-
skim ogrodzie rosną dziś: 
lukrecja, anyż, lawenda wą-
skolistna, orlik, hyzop, szał-
wia, szczaw, ruta, majeran, 
koper włoski, maruna, wró-
ble proso (nawrot lekarski), 
kurza noga (portulaka), 
rzepa, czosnek, cieciorka, 
groszek, lebiodka, morwa, 
jabłoń, winorośl, jaskółcze 
ziele i polna wisienka.

Warto nadmienić, że 
Marcin z  Urzędowa pisał 
swe księgi, by się przy-
służyć Polakom. Był rów-

nież... „ziołowym patriotą”. 
„Ano, z  nas każdy ziółka 
depce, które nam więcej 
niźli Arabskie albo Indyj-

skie pomogą” –  twierdził. 
I w sumie miał w tym bar-
dzo dużo racji. 

hb
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kSiąDz luC DenJean jest rek-
torem katedry pw.  św.  Szcze-
pana w  Cahors – miasta po-
łożonego na południowym 
zachodzie francji – i kustoszem 
Sanktuarium świętego czepka 
(czepka grobowego Chrystusa).

Proszę Księdza, jest Ksiądz rek-
torem katedry w Cahors, która 
jest centrum i  sercem Kościoła 
diecezjalnego, ale także miej-
scem, w  którym przechowy-
wana jest cenna relikwia. Czy 
może Ksiądz przybliżyć nam jej 
historię?

Relikwia czepka grobowe-
go jest czczona w  Cahors od 
stuleci jako sudarium, w  które 
owinięta była głowa Chrystusa 
złożonego do grobu, a które zo-
baczyli apostołowie Piotr i  Jan 
o  poranku zmartwychwstania. 
Zgodnie z  przekazem Ewange-
lii Jan, widząc płótna złożone 
w pustym grobie, „ujrzał i uwie-
rzył”, że Chrystus zmartwych-
wstał (J  20,8). Bardzo stara tra-
dycja podaje, że podczas ob-
chodów uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego święty czepek 

był wystawiany do uczczenia 
przez wiernych w  katedrze 
pw. św. Szczepana w Cahors. Jest 
on pieczołowicie przechowy-
wany w  kaplicy wybudowanej 
w  osi katedry, stąd nazywanej 
osiową, za prezbiterium. Kaplica 
ta została odnowiona w 2019 r., 
ażeby święty czepek powrócił 
na swe dawne miejsce i  mógł 
być widziany przez wszystkich.

Jak to możliwe, że kawałek 
tkaniny, tak stary i  delikatny, 
dotarł do Cahors? I  jak prze-
trwał tutaj nienaruszony aż 
do naszych czasów? Co na ten 
temat mówią historycy? A  co 
tradycja?

Legenda głosi, że to Karol 
Wielki w 803 r. podarował świę-
ty czepek Aymatowi (Aymatu-
sowi), biskupowi Cahors. Tę sce-
nę przedstawiono na wielkim 
obrazie zawieszonym w  kaplicy 
świętego czepka, tuż obok reli-
kwiarza. Jednakże inna, zapew-
ne bliższa prawdy tradycja wiąże 
pojawienie się świętego czepka 
w Cahors z postacią Gérauda de 
Cardaillaca, biskupa Cahors w la-
tach 1208-1235, który miał przy-
wieźć go z wyprawy krzyżowej.

W  jubileuszowym roku 2019, 
kiedy Diecezja Cahors obcho-
dziła 900. rocznicę powstania 

katedry, pojawiła się okazja, 
aby przypomnieć, że jest w niej 
przechowywany święty czepek 
i  aby ponownie wystawić go 
do kultu wiernych. A  przecież 
przez wiele lat wydawało się, 
że o czepku zapomniano…

To prawda. Po wielu wiekach 
kultu, aby ograniczyć ryzyko 
kradzieży czy zniszczenia, przez 
około pięćdziesiąt lat święty 

wchodzących. A  inna duchowa 
ścieżka, oparta na muzyce, po-
zwala w nowy, inny sposób, bo 
za sprawą śpiewu sakralnego, 
doznać łaski, która związana jest 
właśnie z katedrą.

Wróćmy do kultu relikwii. Ja-
kie ma dzisiaj znaczenie i  jakie 
oddziaływanie? Opierając się 
na doświadczeniu księdza oraz 
w  perspektywie planów na 
przyszłość, w  jaki sposób może 
on pomóc wiernym zbliżyć się 
do Zbawiciela i  znaleźć własne 
miejsce w misji Kościoła, tak die-
cezjalnego, jak i powszechnego?

Musimy przyznać, że wie-
lu chrześcijan, zwłaszcza tych 
praktykujących regularnie, jest 
bardziej uwrażliwionych na Eu-
charystię niż na kult relikwii. 
Jednakże zauważamy, że święty 
czepek przyciąga bardzo różne 
osoby, w  tym takie, które nie 
uczestniczą co tydzień w  nie-
dzielnej Mszy Świętej. Wyzwanie 
duszpasterskie polega zatem 
na tym, aby pomóc wiernym 
przejść w  pełni drogę prowa-
dzącą od czci świętego czepka, 
która zanurza nas w opowiada-
niu o zmartwychwstaniu Jezusa 
z Ewangelii Janowej, do adoracji 
Najświętszego Sakramentu, do 

Rozmowa z kuStoSzem SanktuaRium 
święteGo CzePka

rzeczywistej obecności Chrystu-
sa w  naszym życiu dzisiaj. Kie-
dy przychodzimy się pomodlić 
przed świętym czepkiem w  Ca-
hors, korzystamy z danej wszyst-
kim w  określonym miejscu 
możliwości powrotu do źródeł 
wiary, aby przeżywać ją w  spo-
sób pełny w tych niespokojnych 
czasach. Wszystkie propozycje 
duszpasterskie, które formułuje-
my, szczególnie w  okresie Wiel-
kanocy i  Zielonych Świąt, temu 
właśnie służą. Czy przybywacie 
z  najbliższych okolic, czy z  bar-
dzo daleka, wszyscy jesteście tu-
taj oczekiwanymi gośćmi!

W  zeszłym roku wraz z  Sank-
tuarium Matki Bożej w  Roca-
madour (zob. „Dobre Nowi-
ny” nr  7(60), sierpień 2020 r.) 
i  Opactwem w  Conques opra-
cowaliście nową propozycję dla 
pielgrzymów i  turystów: piel-
grzymka czy też objazd trzech 
miejsc bliskich sobie geogra-
ficznie i  duchowo. Skąd taki 
pomysł? Czy jest ksiądz gotów 
podtrzymać tę propozycję?

Pomysł pojawił się zupełnie 
naturalnie, z  wielu względów. 
Tak Cahors, jak i  Rocamadour 
oraz Conques znajdują się na 
szlakach jakubowych. Wszystkie 

trzy miejsca wymieniają infor-
macje i  doświadczenia, współ-
pracują ze sobą poprzez spotka-
nia ekip i  razem podejmowane 
działania, a  ta współpraca jest 
bardzo ubogacająca dla wszyst-
kich. Wspólna i niejako dzielona 
komunikacja sprawi, że nasze 
ośrodki będzie można łatwiej 
dostrzec w  przestrzeni medial-
nej, co pozwoli zainteresować 
różnego typu odwiedzających, 
tak pielgrzymów, jak i turystów. 
Mamy nadzieję, że nasza współ-
praca i  ten jej konkretny wyraz 
będą się owocnie rozwijać.

Na zakończenie proszę po-
wiedzieć, co chciałby Ksiądz 
przekazać (przyszłym) polskim 
pielgrzymom?

Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie 
nas w Cahors i szerzej – poznaj-
cie nasz piękny region. Nasz ze-
spół chętnie pomoże wam przy-
gotować pielgrzymkę, a  także 
ułożyć jej program na miejscu.

Rozmawiał Piotr Rak

czepek był przechowywany 
w  kaplicy Świętego Gosberta, 
z  rzadka tylko otwieranej dla 
wiernych. Rok jubileuszowy 
i  odnowa kaplicy osiowej po-
zwoliły wystawić go na widok 
publiczny.

Pierwsze uroczyste wystawie-
nia na widok publiczny relikwii 
świętego czepka miały miej-
sce dwa lata temu. Czy będą 
kolejne? Czy dostrzega ksiądz 
duchowe owoce tamtych uro-
czystości?

Od tamtej pory uroczyste 
wystawienie relikwii ma miejsce 
co roku w  święta Zmartwych-
wstania Pańskiego i  Zesłania 
Ducha Świętego. Ożywia ono 
i  dynamizuje wiarę i  poboż-
ność ludową. Te wystawienia 
są również okazją, aby poznać, 
posłuchać raz jeszcze, rozważać 
Słowo Boże dzięki duchowej 
ścieżce, zrodzonej z  pomysłu 
jednego z księży naszej diecezji, 
a  mającej cel misyjny. Została 
ona wyznaczona w  katedrze, 
mogą na nią wejść wszyscy, 
pielgrzymi i  turyści. W  naszej 
parafii katedralnej pojawiły się 
nowe inicjatywy: zgłosili się wo-
lontariusze, których regularna 
obecność w  katedrze pozwala 
lepiej przyjmować wszystkich 

Świat należy do wytrwa-
łych. Żeby tę prawdę 
zrozumieć, trzeba być 

człowiekiem cierpliwym. Cho-
dzi najpierw o  pojmowanie 
rzeczywistości, której uczymy 
się i  do której dojrzewamy 
w  rodzinie. Papież Franciszek 
zauważa: „Problem rodzi się 
wówczas, gdy żądamy, aby 
relacje były idylliczne czy też, 
aby ludzie byli doskonali, albo 
gdy stawiamy siebie w  cen-
trum i oczekujemy wyłącznie, 
aby działo się tak, jak chcemy. 
Wtedy wszystko nas niecier-
pliwi, wszystko prowadzi nas 
do reakcji agresywnych. Jeśli 
nie dbamy o  cierpliwość, to 
zawsze będziemy mieli wy-
mówki, aby reagować gnie-
wem i  w  końcu staniemy się 
ludźmi, którzy nie potrafią żyć 
z  innymi, typami aspołeczny-
mi, niezdolnymi do opano-
wania impulsów, a  rodzina 
stanie się polem bitwy. Dla-
tego słowo Boże zachęca nas: 
«Niech zniknie spośród was 
wszelka gorycz, uniesienie, 
gniew, wrzaskliwość, zniewa-
żenie – wraz z wszelką złością» 
(Ef 4,31). Ta cierpliwość umac-
nia się, gdy uznaję, że także 
druga osoba ma prawo do ży-
cia na tej ziemi wraz ze mną, 
taka, jaka jest. (...) Miłość za-
wsze ma poczucie głębokiego 
współczucia, które prowadzi 
do zaakceptowania drugiej 
osoby jako części tego świa-
ta, nawet gdy działa w  inny 
sposób, niż bym sobie tego 
życzył” (Amoris laetitia, 92). 

Cierpliwość w  znaczeniu 
biblijnym związana jest z czy-
nem. Nie jest zatem postawą 
bierną ani stoicką rezygnacją, 
obojętnością. Przykładem 
cierpliwego działania może 
być włoski architekt  Rocco 
Buttliere, który stworzył 
podczas pandemii w  2020  r. 
replikę Państwa Watykań-
skiego. Zużył do tego 67 tys. 
elementów z  klocków Lego. 
Model został skonstruowany 
w skali 1:650 i mierzy 131 cm 
na 173 cm. Makieta jest nie-
zwykle dokładna. Znajduje 
się w  niej m.in. zaznaczone 
czerwoną płytką okno Pała-
cu Apostolskiego, z  którego 
papież w  każdą niedzielę od-
mawia Anioł Pański. Projekt 
zajął architektowi 500 godzin 
w ciągu 70 dni, zaś wykonanie 

„To była dla mnie wielka radość: jako czło-
nek straży honorowej przy relikwiach święte-
go czepka mogłam przebywać w kaplicy reli-
kwii od pierwszych chwil Wielkiego Tygodnia 
i  trwać w  zadziwieniu nad niesłychanym da-
rem z własnego życia, jaki Jezus złożył z miłości 
do każdego z nas. Z upływem dni zmieniło się 
moje podejście do osób, które przyjmowałam. 
Tak! Bóg, nasz Ojciec, kocha je nieskończenie. 
Są w  drodze, podobnie jak my. A  ja jestem 
w  konkretnym miejscu, aby je przyjąć, towa-
rzyszyć im w  tym prostym akcie pobożności, 
który ma odnowić ich wiarę w  Zmartwych-

wstanie Chrystusa (jak mówi św. Jan: «Ujrzał 
i uwierzył»). Czasem mówię do nich: Modlę się 
za ciebie. Tak, widziałam tu ludzi wzruszonych, 
wstrząśniętych, zalanych łzami, mających po-
trzebę zwierzyć się, pozostających na długie 
chwile modlitwy w  milczeniu. W  modlitwie 
błagam Ducha Świętego, aby zstąpił i  nawie-
dził ich. A potem? Tajemnica pozostaje w sercu 
każdego. Ale dziś razem z psalmistą mogę po-
wiedzieć: «Wierzę, iż ujrzałam dobra Pańskie 
w ziemi żyjących» [por. Ps 26,23]”.

Opracował Piotr Rak

„W Poniedziałek Wielkanocny [br.] dane mi było powitać w ka-
tedrze dwie osoby, których reakcje mnie poruszyły... Pierw-

szą była pewna kobieta, muzułmanka, która przyszła z  małym 
dzieckiem na ręku. Najpierw spod drzwi rozglądała się bacznie na 
wszystkie strony, nie wchodząc jednak do środka. Postanowiłam, 
że zaproponuję jej wspólną modlitwę przed relikwią świętego 
czepka, a potem zapytałam, czy chce się o niej dowiedzieć więcej... 
Odpowiedziała mi, że bardzo długo wahała się, czy wejść do koś-
cioła. A  gdy się zdecydowała, wybrała właśnie katedrę, do której 
przyszła z  synkiem, choć nie wiedziała, co tak naprawdę tam za-
stanie. Lecz gdy już przekroczyła próg, poczuła głęboki pokój. (...). 
Potem porozmawiałyśmy szczerze o wierze, o tym, co nas łączy po-
mimo różnic. Pół godziny późnej wróciła z mężem! 

Druga scena, którą szczególnie zapamiętałam, rozegrała się 
w dniu, w którym na uczczenie relikwii, czyli przejście pod nimi, 
oczekiwało w  skupieniu już kilka osób. Przyszły dwie kobie-
ty, które usiadły, czekając na swoją kolej. Gdy już przeszły pod 
świętym czepkiem, jedna z nich rozpłakała się serdecznie. Znów 
usiadły na chwilę, a potem odeszły dziękując. Za każdym razem, 
gdy pielgrzymi i odwiedzający kaplicę świętego czepka dzięku-
ją nam, odczuwam wzruszenie. Modlę się za te osoby, które na 
moich oczach wchodzą do kaplicy, przechodzą pod relikwia-
mi świętego czepka. Ich podziękowania przynoszą mi głęboki 
pokój. Już drugi raz przeżywam tu wraz z  innymi ważne chwi-
le w  ten wycofany, delikatny sposób; chwile, które także mnie 
przynoszą wiele dobra!”.

„Pielgrzymi przybywają do 
katedry liczniej niż w  po-

przednich latach. Nigdy tego 
wcześniej nie widziałem. (...). 
Nie wszyscy są wierzący. Poma-
gamy im się zbliżyć do świętego 
czepka. To piękna misja! (...). Je-
steśmy tu tylko po to, żeby przy-
witać przychodzących i  –  po-
zwolić działać Chrystusowi!”.

ŚWIADEC T WA WOLONTARIUSZ y Z K ATEDRy W C AhORS
Louane Członkowie 

straży 
honorowej

Claire

– ponad 300 godzin w  ciągu 
niemal miesiąca.

Ewangelia przypomina, że 
cierpliwość jest pełnym napię-
cia trwaniem w wierze w prze-
ciwnościach i  próbach, jest 
pełnym nadziei czekaniem na 
Pana, oczekiwaniem mocy od 
Niego, dostrzeganiem zbaw-
czego sensu w tym, co się prze-
żywa, w  imię słów Chrystusa: 
„Kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony” (Mk  13,13). 
Wiara każe nam trwać i wytrzy-
mać wszystko. Ona też wzywa 
do współcierpienia z  innymi, 
do mężnego znoszeniu do-
znawanego zła, do trwania 
pomimo zmęczenia, trudu czy 
kłopotów, do mężnego znosze-
nia nienawiści, prześladowań, 
smutku i  próby. Bohaterowie 
biblijni są cierpliwi „mocą Boga”, 
gdyż On umacnia w nich ludz-
kie słabości. Cierpliwość nie ma 
nic wspólnego ze smutkiem, 
z małodusznością, ale prowadzi 
do radości. Warunkiem wejścia 
do królestwa niebieskiego jest 
bowiem wytrwać w  dobrem, 
przetrwać uciski, uciążliwości, 
troski związane z  sumiennym 
wypełnieniem obowiązków za-
wodowych, a także uciążliwości 
towarzyszące pracy apostol-
skiej czy cierpienia związane 
z chorobą.

Święty Paweł pisze: „chlu-
bimy się także z  ucisków, 
wiedząc, że ucisk wyrabia wy-
trwałość – wypróbowaną cno-
tę, wypróbowana cnota zaś 
nadzieję” (Rz 5,3-5). Tak więc 
cierpliwa wytrwałość jest pró-
bą naszego chrześcijaństwa. 
Wytrwała współpraca z  łaską 
Bożą wnosi zaś w  nasze życie 
określony porządek, ale też 
motywuje do kolejnego wysił-
ku. Święty Augustyn zauważa: 
„Jeśli zdarzy ci się powiedzieć: 
To wystarczy, osiągnąłem do-
skonałość, wszystko będzie 
stracone”. Kiedy dostrzeżemy 
bowiem własną niedoskona-
łość, to łatwiej nam będzie zro-
zumieć, że Bóg nagradza nas 
nie tyle za konkretne efekty, 
co raczej za wytrwałe starania, 
motywując do cierpliwego 
znoszenia błędów oraz podą-
żania z nadzieją do przodu. 

Ks. Leszek Smoliński

Być wytrwałym

moDlitwa PRzeD Relikwiami  
święteGo CzePka

Panie Jezu Chryste, 
w tym miejscu całym sercem 

oddaję cześć świętemu czepkowi. 
moja wiara opiera się na wierze tych, 

którzy przez wieki doznawali tutaj niezliczonych cudów. 
otocz opieką, uwolnij, uzdrów mnie  

i wszystkich moich bliskich. 
Spraw, aby modlitwa przed tymi relikwiami, 

pamiątką twej męki i twego grobu, 
pozwoliła nam dzielić chwałę twego zmartwychwstania. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. amen.

Katedra w Cahors 
Relikwia czepka  
grobowego Chrystusa
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Dawne podania mówią 
o tym, że obraz Matki Bożej 
Sokalskiej powstał w  cu-

downy sposób. Malarz Jakub 
Wężyk w dowód wdzięczności za 
łaskę odzyskania wzroku posta-
nowił namalować wierną kopię 
jasnogórskiego obrazu. Wiele 
razy pielgrzymował do „Czarnej 
Madonny”, bo Jej właśnie przypi-
sywał wyproszenie cudu – i przy-
glądał się Jej rysom by później 
utrwalić je na obrazie. Niestety, 
długo mu się to nie udawało. Aż 
pewnego dnia, gdy przybył do 
pracowni, na desce cyprysowej 
ujrzał gotowy obraz Matki Bożej. 
Zrozumiał, że otrzymał stworzo-
ną przez anioła kopię doskonałą. 
Tak powstała ikona Matki Bożej 
Sokalskiej Pocieszenia. 

Maryja ukazana jest w  tym 
wizerunku w półpostaci z Dzie-
ciątkiem na ręku. Jej prawa dłoń 
wskazuje na Jezusa. Dziecię pra-
wą rączką błogosławi, a w lewej 
trzyma księgę Ewangelii. 

Przez wiele lat wizerunek 
Matki Bożej Pocieszenia wisiał 
w  małej cerkwi w  Sokalu. Jako 
że słynął łaskami, przybywało 
do niego wielu pielgrzymów. 

W  czasie najazdu tatarskie-
go na Sokal w  1519 r. miało 

miejsce niezwykłe wydarzenie 
– po spaleniu świątyni ocalał 
z niej jedynie wizerunek Maryi. 
Wydarzenie to zostało natych-
miast uznane za cud.

Z  tym sanktuarium związany 
był król Jan Kazimierz. Królewski-
mi przywilejami obdarzyli klasz-
tor Zygmunt III Waza, Michał Ko-
rybut Wiśniowiecki oraz August II 
Mocny. 

Sanktuarium to było miej-
scem pielgrzymek całego pol-
skiego rycerstwa, które u  stóp 
Maryi w  Sokalu składało cho-
rągwie i  buławy zdobyte na 
kresowych polach bitewnych. 
Wspaniałą, haftowaną złotem 
i  srebrem chorągiew ofiarował 
tam po Wiktorii Wiedeńskiej 
król Jan III Sobieski. 

Od 1599 r. opiekę nad wize-
runkiem Matki Bożej Sokalskiej 
sprawują bernardyni. Zakonni-
cy w latach 20. XVII w. wybudo-
wali kościół i  od razu umieścili 
w  nim cudowny obraz. Sława 
sokalskiego sanktuarium była 
tak wielka, że zaczęto nazywać 
je „Częstochową Wschodu”. Od-
bywały się tam uroczyste i nie-
zwykle piękne nabożeństwa.

Rozszerzający się kult oraz 
wymadlane łaski doprowadzi-
ły do koronacji wizerunku. Ten 
niezwykle uroczysty akt miał 
miejsce w 1724 r. Na skutek po-
żaru, jaki wybuchł w  świątyni 
w  1843 r., wizerunek Matki Bo-
żej Pocieszenia wraz z  korona-

mi papieskimi został poważnie 
uszkodzony. Obraz został od-
tworzony na miedzianej blasze 
przez lwowskiego artystę Jana 
Kantego Maszkowskiego.

Po drugiej wojnie światowej 
Sokal znalazł się poza granicami 
Polski. Władze sowieckie zamie-
niły sanktuarium w  więzienie. 
Wtedy też bernardyni opuścili 
Sokal. Zabrali jednak ze sobą 
cudowny obraz Matki Bożej. 
Przez wiele lat wizerunek wisiał 
w małej kapliczce przy kościele 
bernardynów w Krakowie.

Ojciec Święty Jan Paweł II pod-
czas swojej wizyty apostolskiej 
w  Kalwarii Zebrzydowskiej, jaka 
miała miejsce 19 sierpnia 2002 r., 
pobłogosławił nowe korony dla 
wizerunku Matki Bożej Pociesze-
nia. W tym samym roku, 7 i 8 wrze-
śnia, miała miejsce intronizacja 
cudownego obrazu do kościoła 
św. Stanisława Kostki w  Hrubie-
szowie, gdzie przebywa do dziś. 

CuDowne hiStoRie
Od początku dziejów obra-

zu Matki Bożej Sokalskiej wierni 
wypraszali przed nim niezliczone 
łaski. Bardzo wiele uzdrowień, na-
wróceń, ocaleń zostało uznanych 
za nadprzyrodzone interwencje 
Boże przez komisję kościelną ba-
dającą autentyczność świadectw 
czcicieli Pani Sokalskiej przed ko-
ronacją wizerunku. 

Czciciele Maryi gromadzą się 
co tydzień w środę na nowennie 

Camila brusotti przeżyła strasz-
ne chwile. została pobita przez 
konkubenta swojej mamy. le-
karze mówili, że albo wkrótce 
umrze, albo będzie w  stanie 
wegetatywnym. Powrót do 
zdrowia zawdzięcza argentyń-
skiemu księdzu bł. José Gabrie-
lowi del Rosario brochero.

25 października 2013 r. do 
Centrum Integralnej Opieki 
Matki i Dziecka w Cimyn przyje-
chała matka z  dziewczynką na 
ręku. Dziecko było nieprzytom-
ne. Matka powiedziała, że córka 
spadła z konia. Lekarze przepro-
wadzili badania i okazało się, że 
obrażenia, jakich doznała, nie 
mogły powstać wskutek upad-
ku. Zgłosili więc przypadek na 
policję, a ta natychmiast zatrzy-
mała matkę i jej partnera. 

Ojciec dziecka Javier Bru-
sotti wspomina, że uszkodzona 

była cała prawa strona głowy, 
kość ciemieniowa, a  patrząc na 
nieprzytomną córkę wydawa-
ło mu się, że cały mózg pulsuje 
przez uszkodzone kości czaszki. 
Dziewczynka została przewie-
ziona na intensywną terapię, 
nie poruszała się, nie mówiła, je-
dynie oddychała samodzielnie. 
W  szpitalu z  wnuczką był rów-
nież dziadek Camili. Lekarze spe-
cjaliści nie dawali mu żadnych 
nadziei, że dziewczynka wróci 
do normalnego życia, a  jedynie 
pozostanie w  stanie wegeta-
tywnym. Mówili, że lepiej już, by 
umarła. Prababcia dziewczynki, 
która miała 87 lat, też nie chciała 
się pogodzić z diagnozą. 

„Mijał 15. dzień kiedy Cami-
la nadal leżała na intensywnej 
terapii. Gdy zawozili ją na ko-
lejną tomografię, podszedłem 
do niej i widziałem, że zupełnie 

do Matki Bożej, która sprawowana 
jest po wieczornej Mszy Świętej. 
Dziękują za odzyskanie zdrowia, 
otrzymaną pracę czy nawróce-
nie z nałogów. Wśród wielu świa-
dectw znajduje się i to, jakie złożyli 
małżonkowie – Wanda i  Włady-
sław Koperowie, którzy dziękowali 
Matce Bożej za ocalenie życia. 

„To było w czasie wojny. By-
łam wtedy dzieckiem. Zaczęły 
się akcje banderowców. Miej-
scowi Ukraińcy chodzili uzbro-
jeni po zęby. Przyjeżdżali nad ra-
nem z akcji, z Wołynia... Płonęły 
wioski. U nas też rabowali i mor-
dowali rodziny polskich party-
zantów. Mój ojciec miał związ-
ki z  partyzantami. Pewnego 
wieczoru, w  marcu 1944  roku, 
przyszli do nas sąsiedzi, Ukra-
ińcy, z  którymi zawsze żyliśmy 
w zgodzie i mówią: tyle miesię-
cy się ukrywacie, poniewiera-
cie... Nocujcie u  nas. Sąsiadka 
przygotowała nam posłania. 
Ja z  mamą zostałam, a  ojciec 
mówi: nie, nie mogę. Miał wra-
żenie, że już ktoś go obserwuje. 
Poszedł spać do zabudowań 
gospodarskich. Matka zaczęła 
się modlić na różańcu. 

I  nagle wpadła banda Ukra-
ińców. Zaczęli strzelać: w  lu-
stro, w  szafę. Szukali Polaków. 
Nas wzięli za Ukraińców. Pietii, 
16-letniemu synowi ukraińskich 
sąsiadów, proponowali dużo 
pieniędzy, żeby powiedział, 
gdzie ukrywa się nasza rodzina. 

Powiedział, że nie wie. Męczy-
li go całą noc, przystawiali mu 
pistolet do głowy, ale nas nie 
wydał. Od ósmej wieczorem do 
szóstej rano banderowcy szukali 
Polaków. Kłuli bagnetami wszę-
dzie, żeby trafić na ludzi. Zabrali 
żonę sąsiada, rodowitą warsza-
wiankę, i wrzucili do studni... 

Moja mamusia z  płaczem 
zaczęła błagać o  pomoc Matkę 
Sokalską: «Matko Najświętsza, 
całe życie modliłam się do Cie-
bie, zlituj się nad nami, Mateńko 
Najświętsza, zasłoń nas swoim 
płaszczem. Zlituj się nad nami 
i  nad tym dzieckiem». I  wtedy 
jeden z  banderowców stanął 
w progu i mówi po ukraińsku do 
ich dowódcy: «„Panie komendan-
cie, melduję, że ich tutaj nie ma». 
I wyszli. A mój ojciec spał wtedy 
w  zabudowaniach gospodar-
czych snem sprawiedliwego. Ani 
drgnął. Nic nie słyszał, nie wie-
dział, że go szukali... Uważam to 
za wielki cud. Kiedy obraz Matki 
Bożej Sokalskiej przybył do Hru-
bieszowa, moja mama mówi do 
mnie: «Idź natychmiast, zamów 
Mszę świętą i na kolanach dziękuj 
Matce Najświętszej, że ocaliła nas 
wtedy»” – napisali w świadectwie.

nie reaguje, nie mówi, nie wi-
dzi, nie słyszy i  nie odpowiada. 
Byłem zrozpaczony. Każdego 
dnia wstawałem wcześnie rano, 
zamykałem się w pokoju i przed 
obrazem ks. Brochero modliłem 
się o interwencję, cud uzdrowie-
nia i  ocalenia Camili. Złożyłem 
ją w  jego ręce. Wyobrażałem 
sobie jego dłonie, spracowane, 
i prosiłem, by ją ocalił. Złożyłem 
ją w dłonie Matki Bożej, prosząc 
o  pomoc. Zacząłem odmawiać 
nowennę. Kiedy ją zakończyłem 
rozpocząłem ponownie modli-
twy, prosząc o cud” – opowiadał 
Raul, dziadek dziewczynki. 

oCalona
W  9. dniu drugiej nowenny 

stan dziewczynki poprawił się. 
Lekarze wypisali ją z  oddziału 
intensywnej terapii. Jej dzia-
dek nadal się jednak modlił. Po 
krótkim czasie okazało się, że 
dziewczynka odzyskuje podsta-
wowe funkcje życiowe. To był 
grudzień. W styczniu już zaczęła 

chodzić, a w marcu zdecydowa-
no o  ponownym poddaniu jej 
operacji umieszczenia w głowie 
specjalnej płytki wchłaniającej. 
Kiedy dziewczynka przyszła na 
kontrolę do lekarza prowa-
dzącego, ten zaczął płakać. 
Camila zapytała, dlaczego 
płacze. Lekarz odpowiedział, że 
to dlatego, iż widzi ją zdrową. 
Camila sama wspomina, że to 
ks. Berochero wstawiał się za jej 
uzdrowieniem. „Zawsze wierzy-
łem, ale trudno mi mówić o tym 
cudzie. To bardzo silne emocje. 
Kiedy powiedzieli mi, że z Cami-
lą jest bardzo źle, że zostały jej 
72 godziny życia lub w  najlep-
szym wypadku życie w  stanie 
wegetatywnym, w  pierwszym 
momencie poprosiłem Boga 
o  jej ocalenie” – mówi Javier 
Brusotti, ojciec dziewczynki.

Opr. na podstawie: http://www.la-
nacion.com.ar/1865374-camila-cuan-
do-estaba-internada-brochero-hizo-un
-milagro-por-midesde-la-llegada-del-cha-
vismo-al-poder-eeuu-tuvo-varios-cruces-
con-venezuela-una-relacion-conflictiva 

kaPłan „PaChnąCy 
owCami”

José Gabriel del Rosario 
brochero to kapłan, któ-
rego beatyfikacji dokonał 
papież franciszek. kiedyś 
powiedział, że dobry dusz-
pasterz powinien pachnieć 
swoimi owcami – najpraw-
dopodobniej użył tego 
określenia, myśląc właśnie 
o ks. brochero.

Powróciła do zdrowia i życia

Cudowna historia Matki Bożej Sokalskiej
Dusze czyśćcowe mogą 

liczyć na ich pomoc. Siostry 
wspomożycielki Dusz Czyść-
cowych to jedyne w  Polsce, 
a  drugie w  europie żeńskie 
zgromadzenie zakonne, któ-
rego głównym celem jest nie-
sienie pomocy duszom czyść-
cowym. 

Zgromadzenie działa w  Pol-
sce od 1889 r. i  – jak czytamy 
w jego Ustawach opracowanych 
przez bł. Honorata Koźmińskie-
go – „od czasu istnienia zgroma-
dzenia już nie ma dusz niema-
jących szczególnego ratunku. 
Zadaniem Wspomożycielek jest 
ratowanie dusz zmarłych”. Wspo-
możycielki są zgromadzeniem 

bezhabitowym żyjącym według 
Reguły Trzeciego Zakonu Regu-
larnego św. Franciszka z  Asyżu. 
W intencji zmarłych – jak czyta-
my na ich stronie internetowej 
– ofiarują całe swoje życie – mo-
dlitwy i pracę. 

„Wspomożycielki, naśladu-
jąc Chrystusa Pana, przenoszą 
się duchowo do czyśćca, aby 
ratować dusze tam cierpiące 
i jako Zbawiciel zasługami swy-
mi spłacił długi dusz czekają-
cych odkupienia, tak one zrze-
kają się zasług wszelkich dla 
siebie, na korzyść dusz czyśćco-
wych – a  zatem przedstawiają 
tajemnicę miłości Chrystusa 
dla zmarłych” – pisał o. Honorat.

W  każdy poniedziałek 
wspomożycielki odmawiają 
Oficjum za zmarłych, w  szcze-
gólny sposób przeżywają Dzień 
Zaduszny i cały listopad. 

Więcej o  tym niezwykłym 
zgromadzeniu – którego Dom 
Generalny znajduje się w Sule-
jówku koło Warszawy – można 
przeczytać na stronie interne-
towej: wspomożycielki.pl.

Granica Polski z białoru-
sią z  pewnością nie należy 
dziś do miejsc spokojnych, 
a  stosunki z  rządzącymi 
tym krajem nie należą, nie-
stety, do dobrosąsiedzkich. 
może warto się pomodlić 
o  rozwiązanie tego kryzy-
su za wstawiennictwem 

Orędownicy z Polesia
polskich świętych, którzy 
żyli, posługiwali i zginęli na 
terenach obecnej białoru-
si. należą do nich andrzej 
bobola i Jozafat kuncewicz. 

Jezuita św. Andrzej Bobo-
la związany był głównie 
z  terenami Polesia. Posługi-
wał w  Połocku, Nieświeżu, 

O potężny Królu, Chryste,
Ty dla chwały swego Ojca

I naszego odkupienia
Zwyciężyłeś przemoc śmierci.

 Ty, przyjmując ludzką słabość,
Cios zadałeś szatanowi,
Własną śmiercią pokonałeś
Śmierć przez niego zgotowaną.

 Pełen blasku wstałeś z grobu
I przez moc misterium Paschy
Twoje życie w nas odnawiasz,
Gdy nas grzechy uśmiercają.

Udziel nam ożywczej łaski,
Byś przychodząc po raz drugi,
Zastał nas przygotowanych
I z płonącą lampą w ręce.

 Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca 
i matkę, zmiłuj się łaskawie nad 

duszami moich rodziców i odpuść 
im grzechy; pozwól mi oglądać 
ich w radości Twej wiekuistej świa-
tłości. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. za: spm.org.pl

Wieczorne „memento mori”
to bez wątpienia jedna z najpięk-

niejszych wieczornych modlitw. Jej 
autorem jest wybitny włosko-nie-
miecki teolog, sługa boży Romano 

Guardini (1885-1968). warto odma-
wiać ją każdego wieczora (a  przy-
najmniej od czasu do czasu) przed 
udaniem się na nocny spoczynek.

myliłby się ten, kto sądziłby, że wspomoży-
cielki to surowe, bardzo poważne zakon-

nice. także i im nie brak humoru. oto znalezio-
ny na ich stronach internetowych dowcip:

„Pewna para w średnim wieku z północ-
nej części uSa zatęskniła w środku mroźnej 
zimy do ciepła i  zdecydowała się pojechać 
na dół, na florydę i  mieszkać w  tym hote-
lu, w  którym spędziła noc poślubną 20 lat 
wcześniej. mąż miał dłuższy urlop i  poje-
chał o dzień wcześniej. Po zameldowaniu się 
w recepcji odkrył, że w pokoju jest kompu-
ter i  postanowił wysłać maila do żony. nie-
stety pomylił się o jedną literę. mail znalazł 
się w  ten sposób w  houston u  wdowy po 

pastorze, która właśnie wróciła do domu 
z  pogrzebu męża i  chciała sprawdzić, czy 
w poczcie elektronicznej są jakieś kondolen-
cje od rodziny i przyjaciół. Jej syn znalazł ją 
zemdloną przed komputerem i  przeczytał 
na ekranie: Do: moja ukochana żona. temat: 
Jestem już na miejscu. wiem, że jesteś zdzi-
wiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. 
teraz mają tu komputery i wolno wysłać ma-
ila do najbliższych. właśnie zameldowałem 
się. wszystko jest przygotowane na twoje 
przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. 
mam nadzieję, że twoja podróż będzie rów-
nie bezproblemowa jak moja. PS: tu na dole 
jest naprawdę gorąco...”.

Duszom na pomoc Hymn za zmarłych
Za zmarłego:
Wezwij też do siebie brata,
Który świat ten opuszczając,
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. 
Amen.

Za zmarłą:
Wezwij też do siebie siostrę,
Która świat ten opuszczając,
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. 
Amen.

Za wielu zmarłych:
Wezwij też do siebie wszystkich,
Którzy świat ten opuszczając,
Pragną wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. 
Amen.

z modlitw brewiarzowych
za: spm.org.pl

Modlitwa za zmarłych 
rodziców

krzyże... natykamy się na nie 
w  przeróżnych miejscach. 

wiele z  nich znajduje się przy 
drogach, spotykamy je tak-
że na górskich szlakach... nie 
przechodźmy obok nich obojęt-
nie. odmówmy choćby krótkie 
„wieczne odpoczywanie...” za 
tych, których śmierć one upa-
miętniają. niech to się stanie na-
szym nawykiem. Chwalebnym 
dla nas, a  pomocnym dla tych, 
którzy już z tego świata odeszli.

Niech odpoczywają w pokoju!

Upamiętnienie motocyklistów, którzy ponieśli śmierć na 
drodze wiodącej na Kekes – najwyższy szczyt Węgier.
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Bobrujsku. W  czasie swojej 
posługi odwiedził wiele znaj-
dujących się dziś na Białorusi 
– głównie w okolicach Pińska 
– wsi i miasteczek. W okrutny 
sposób zamordowano go 
w  poleskim Janowie. Jego 
doczesne szczątki przez 
długi czas znajdowały się 
w krypcie kościoła w Pińsku.

Zwolennik unii, czyli po-
wrotu prawosławnych do 
Kościoła katolickiego, świę-

ty unita Jozafat Kuncewicz 
(1580-1623), biskup i  mę-
czennik, w  roku 1617 został 
mianowany arcybiskupem 
Połocka i  zwizytował wie-
le okolicznych miast oraz 
wsi. Sześć lat póżniej w  Wi-
tebsku został napadnięty 
i zabity, a jego ciało utopiono 
w Dźwinie. Relikwie św. Joza-
fata przez pewien czas spo-
czywały w Połocku.

Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobre-
go, dziękuję Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi 

moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie 
– myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło 
ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak 
ona głęboka. Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy.

Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją, tak jakby to była go-
dzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył 
się umierać.

Stronę przygotował Henryk Bejda
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Kopia obrazu Matki Bożej Sokalskiej 
z kościoła pw. Stanislawa Kostki w 

Hrubieszowie Kościół Matki Bożej w Sokalu, koniec XIX w.

Andrzej Bobola



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

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie 
wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP 9451920090. Dane są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci

to największa w Polsce bezpłatna 
gazeta ewangelizacyjna.

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

Wspieraj 
wydawanie największej 

bezpłatnej gazety 
ewangelizacyjnej 

w Polsce.

■  Piszemy o tym, co piękne i dobre, 
co budzi nadzieję. Poruszamy 
ważne sprawy kościoła i Polski. 

■  staramy się być na czasie 
i w różnych miejscach.

■  jesteśmy obecni na rynku 
wydawniczym już od 17 lat!

■  utrzymujemy się z ofiar 
darczyńców i mecenasów.

40 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

10 zł to

200 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

50 zł to

100 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

25 zł to

400 
 wydrukowanych 
„Dobrych Nowin”

100 zł to

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

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

 ◆  szybki przelew zrealizuj przez  www.dobrenowiny.pl

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


